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ВСТУП 

Актуальність теми. На сучасному перехідному етапі для України 

характерні теоретичні та практичні пошуки шляхів побудови дієвого 

державного апарату, який би виступав гарантом економічної, соціальної та 

політичної стабільності. Успішне вирішення багатьох питань державного 

управління залежить від діяльності державних органів, у тому числі й від 

органів прокуратури. Не секрет, що ефективність діяльності кожної як 

державної, так і недержавної інституції залежить від правильного добору, 

розстановки, кваліфікації, досвіду та забезпечення кадрового персоналу. Від 

всіх цих показників залежить ефективність їх управлінської діяльності, яка 

зараз дуже важлива для України. 

Вдосконалення нормативно-правової бази та приведення діяльності 

держави до міжнародних стандартів відобразилося на підвищеній увазі до 

сучасної наукової літератури щодо правового регулювання соціального 

забезпечення працівників прокуратури. Наразі відсутня система правових 

норм, які регулюють проблему соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури, немає також окремого нормативно-правового акта, 

який більш конкретно регулював би питання соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури, в тому числі державне обов’язкове 

особисте страхування, пенсійне забезпечення, порядок користування правом 

безоплатного медичного обслуговування тощо. Соціальна захищеність 

державних службовців, в тому числі й працівників органів прокуратури, 

обумовлюється не стільки гуманними мотивами, скільки об’єктивною 

необхідністю. Захист тих, хто захищає державні інтереси, є нічим іншим як 

незамінним елементом у механізмі, який забезпечує реалізацію державної 

влади. Таким чином, соціальна захищеність працівників органів 

прокуратури має раціональне підґрунтя. 

У своїх наукових працях проблемі правового регулювання 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури частково 

присвятили увагу такі науковці як В.М. Андріїв, Г.І. Балюк, Я.І. Безугла, 
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Н.Б. Болотіна, Н.П. Борецька, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. 

Венедіктов, С.В. Вишновецька, Г.С. Гончарова, Ю.М. Гришина, І.В. 

Гребенщикова, О.М. Дуюнова, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, М.Л. 

Захарова, Р.І. Іванова, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, О.В. 

Кохановська, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, О.Є. Мачульська, Н.О. Мельничук, 

О.М. Обушенко, О.Т. Панасюк, М.В. Панченко, П.Д. Пилипенко, С.М. 

Прилипко, О.І. Процевський, І.М. Сирота, О.Ф. Скакун, В.М. Скобелкін, 

Н.М. Стаховська, Б.І. Сташків, О.В. Тищенко, Ю.К. Толстий, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, О.Г. Чутчева, С.М. Черноус, Л.П. Шумна, В.І. Щербина, О.М. 

Ярошенко та ін. 

Також важливо зазначити, що актуальність досліджуваної теми 

обумовлена недостатнім рівнем її наукової бази. Вітчизняна наука права 

соціального забезпечення ще не мала предметом спеціального комплексного 

дослідження проблему правового регулювання соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури. Дослідження такої проблеми стане 

початком для створення ефективної правової системи, яка буде здійснювати 

належне правове регулювання соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури. 

Актуальність дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури є передумовою виникнення 

сприятливих умов для виконання своїх службових обов’язків та здійснення 

професійної діяльності працівниками прокуратури. Обґрунтування 

зазначеного питання з наукових позицій довів би доцільність, а інколи й 

незамінність заходів соціального забезпечення для працівників органів 

прокуратури. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до теми 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 
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аспекти» (№ 11БФ042-01), затвердженої на період з 1 січня 2011 року по 31 

грудня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу наукової юридичної 

літератури з питань соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури, з урахуванням концептуальних розробок юридичної науки, 

вимог чинного національного та міжнародного законодавства та 

правозастосовної практики розкрити особливості правового статусу 

працівників органів прокуратури, розробити теоретичні положення у сфері 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури, напрацювати 

конкретні науково обґрунтовані пропозиції й практичні рекомендації, 

спрямовані на вдосконалення законодавства України в цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні основні 

дослідницькі задачі: 

– визначити поняття правового статусу працівника органів 

прокуратури; 

– охарактеризувати зміст та соціальне значення правового статусу 

працівника органів прокуратури; 

– розкрити нормативно-правове регулювання соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури; 

– сформулювати поняття та розкрити сутність соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури; 

– з’ясувати та визначити механізм соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури; 

– виокремити основні форми та дослідити заходи соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури; 

– дати характеристику сучасного стану захищеності працівників 

органів прокуратури; 
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– сформулювати та вказати можливі шляхи вдосконалення 

законодавства у сфері соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

правового регулювання соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури. 

Методи дослідження. Відповідно до мети та поставлених завдань 

наукового дослідження у роботі застосовано різноманітні методи і прийоми 

наукового пізнання. Методологічну основу дослідження склав діалектичний 

метод наукового пізнання, який дав можливість розглянути порушені 

питання у їх єдності та взаємозв’язку. Історико-правовий метод дозволив 

з’ясувати, як вплинув державно-політичний режим на процес формування й 

становлення нормативно-правового регулювання у сфері соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури (підрозділ 1.3). Завдяки 

системно-структурному і порівняльно-правовому методам вдалося більш 

детально дослідити норми діючого законодавства у сфері правового 

регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури 

(підрозділи 1.3, 2.1–2.3). Використовуючи логіко-семантичний метод, 

розглянуто зміст понять необхідних категорій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 3.2). 

У свою чергу, застосувавши формально-юридичний метод, було вивчено 

зміст правових норм, які здійснюють правове регулювання соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури (підрозділи 3.1–3.3). 

Порівняльний метод дозволив проаналізувати досвід зарубіжних країн щодо 

соціального забезпечення працівників прокуратури та підготувати 

пропозиції щодо удосконалення їх правового регулювання (підрозділи 3.2, 

3.3). 



8 

 

Нормативним підґрунтям для написання дисертаційної роботи 

послужили Конституція України, Кодекс законів про працю України, 

закони України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету 

Міністрів України, міністерств і відомств України, Генерального 

прокурора України, а також міжнародні нормативно-правові акти, що 

регулюють соціальне забезпечення. 

Статистичні матеріали, в яких відображено тенденції розвитку 

законодавства правового регулювання соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури, стали емпіричною базою для наукового 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі вперше у вітчизняній науці на основі залучення 

значної кількості наукового матеріалу було здійснено порівняльний аналіз 

сучасного та зарубіжного законодавства, висвітлено ідеї, світові тенденції 

сьогодення та досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури, що стало 

самостійним завершенням комплексного дослідження. Це дало змогу 

сформулювати відповідні наукові положення, висновки та пропозиції, які 

виносяться на захист. Найважливішими з них є: 

уперше: 

– визначено, що соціальне забезпечення працівників органів 

прокуратури є специфічним видом державного соціального забезпечення, 

спрямованим на матеріальне задоволення законодавчо визначених потреб 

працівників органів прокуратури, обумовлених особливостями їх 

професійного соціально-правового статусу; 

– встановлено, що механізм соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури має складну трирівневу структуру, яка реалізується 

спочатку на правовому рівні, уособлюючи правотворчість у сфері соціального 

забезпечення прокурорів, а потім на організаційному та ідеологічному рівні. 

Правовий рівень забезпечується соціально-юридичними засобами, 
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соціальними суб’єктами, що функціонують у сфері дії права, та соціально-

правовими умовами. Організаційний рівень відображено у взаємопов’язаній 

розпорядчій, фінансовій, матеріально-технічній, кадровій, інформаційній 

діяльності державних та недержавних органів і установ, а ідеологічний 

рівень вказаного механізму складається з правової культури та соціальної 

престижності професіональної діяльності працівників органів прокуратури; 

– з’ясовано, що соціальне забезпечення прокурорів носить не 

аліментарний, а додатково-компенсаційний характер. Це пов’язане з тим, 

що відбувається смислова заміна значення організаційно-правової форми 

як такої, що направлена на задоволення базових потреб у підтриманні 

задовільного рівня життя, на таку, яка направлена на задоволення потреб 

«понад міру» в якості кореспондуючих компенсацій за: а) втрачені 

працівниками прокуратури власні кошти у зв’язку з виконанням 

покладених завдань; б) розлади фізичного та емоційного здоров’я 

працівника в результаті виконання трудових функцій підвищеної 

небезпеки; в) економічну неспроможність держави забезпечити оплату 

праці працівників органів прокуратури на рівні світових стандартів та не 

нижче заробітних плат, встановлених для провідних приватних 

комерційних підприємств регіону; г) за підвищений режим вимог до 

професійних, моральних та ділових якостей як під час виконання 

службових обов’язків, так і поза ним; 

– наведено аргументи на користь проведення пенсійної реформи для 

працівників органів прокурори, яка дозволить: а) вирівняти соціальну 

справедливість між рівнем соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури, які вийшли на пенсію до 1 червня 2015 року, та після; 

б) підвищити рівень престижності системи державної служби в цілому; 

в) привабити кадрових професіоналів до служби в органах прокуратури 

надійною гарантією належного матеріального забезпечення після настання 

офіційного віку виходу на пенсію; г) управляти власною пенсією шляхом 

обрання будь-якої пенсійної схеми відрахування страхових внесків на 
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власний розсуд; ґ) отримати можливість спадкування пенсійних активів 

після смерті застрахованої особи; 

– запропоновано здійснити інтеграцію норм у єдину Концепцію 

соціального, правового та морально-психологічного захисту працівників 

органів прокуратури, яка б, в тому числі, детально регулювала порядок 

соціального, пенсійного, матеріального, медичного та житлового 

забезпечення працівників органів прокуратури, а також питання їх 

емоційної реабілітації; 

удосконалено: 

– поняття правового статусу працівника органів прокуратури як 

встановленої та законодавчо закріпленої державою системи прав та 

юридичних обов’язків, що засновані на конституційних принципах, та 

визначають реальне положення працівника органів прокуратури України у 

всій системі суспільних відносин; 

– дефініцію поняття «соціальне забезпечення» як підсистему 

загального соціального захисту, яка являє собою мобілізацію, розподіл та 

сплату коштів аліментарного характеру чітко нормативно визначеним 

категоріям осіб за умови настання фактів соціального ризику з метою 

підтримки їх соціального статусу; 

– визначення поняття «форма соціального забезпечення» як окремого 

напрямку державної діяльності із створення порядку, систем, підстав, 

способів та умов реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань 

соціально вразливим категоріям осіб; 

– підходи та пропозиції вдосконалення чинного вітчизняного 

законодавства, яке здійснює правове регулювання соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури; 

дістали подальшого розвитку: 

– критерії для розмежування соціального забезпечення та соціального 

захисту, які полягають у наступному: а) соціальний захист має більш 

складну та розгалужену структуру, в широкому розумінні – це більш ніж 
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категорія права соціального забезпечення, це комплексний інститут, який 

поєднує риси державно-публічного та гуманітарно-морального характеру. 

Він включає в себе гарантії охорони праці, здоров’я, освіти тощо. Соціальне 

забезпечення ж охоплює лише конкретні відносини, пов’язані з організацією 

розподільчих відносин щодо матеріального забезпечення громадян та членів 

їх сімей; б) на відміну від соціального захисту, який здебільшого має 

загальне політико-правове змістове навантаження, соціальне забезпечення 

обумовлене, головним чином, конкретними економічними можливостями 

держави; в) соціальний захист має абсолютний характер, що закріплює 

норма статті 46 Конституції України про безумовне право на соціальний 

захист, тоді як соціальне забезпечення, хоч і визначене конституційно, проте 

настає за певної умови – виникнення соціального ризику; г) соціальний 

захист та забезпечення різняться своїми об’єктами: об’єктом соціального 

захисту виступають відносини із забезпечення безпеки особистості, умови 

для реалізації інтересів та потреб, самореалізації, духовного розвитку, 

фізичного та морального здоров’я нації; об’єктом соціального забезпечення 

є матеріальне благо розподільчого характеру (пенсія, грошова допомога, 

компенсація, пільга, субсидія), яке надається в грошовій або натуральній 

формі; ґ) суб’єкти соціального забезпечення та захисту також різні за своїм 

характером: суб’єктами соціального захисту за конституційною нормою є 

все населення, суб’єктами соціального забезпечення є лише ті, хто має право 

на одержання матеріальних благ відповідно до норм права соціального 

забезпечення; 

 сформульовано напрями вдосконалення чинного законодавства 

шляхом виявлення недоліків сучасного стану соціального забезпечення 

працівників прокуратури, зокрема відміна спеціальних пенсій працівників 

органів прокуратури призведе до: а) відтоку досвідчених кадрів з органів 

прокуратури та небажання молодих спеціалістів працювати в умовах 

підвищеної інтелектуальної, емоційної інтенсивності та невисокого рівня 

оплати праці без отримання максимального перспективного соціально-
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економічного ефекту після виходу на пенсію; б) соціальної 

несправедливості, яка виявлятиметься між працівниками прокуратури, які 

вийшли на пенсію до вступу в силу законодавчих норм про відміну 

спеціальних пенсій, та тими, хто права на таку пенсію вже не мав, а також 

державної соціальної недбалості, яка виражатиметься у неможливості 

правового врегулювання даної ситуації; в) чергового зниження 

престижності державної служби в очах громадян в результаті скасування 

пільг для найбільш інтелектуального та професійного прошарку населення, 

на який традиційно спирається державна влада; г) зниження рівня 

законності та підвищення рівня корупції в умовах, коли рівень заробітних 

плат ще залишається на колишньому рівні, а право на особливі пенсійні 

умови вже не діє, зменшення страху втратити роботу через вчинення 

корупційних дій; ґ) послаблення управлінського рівня державного апарату 

внаслідок вищезазначених факторів, що є неприпустимим явищем в умовах 

економічної стагнації. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

пропозиції, рекомендації та висновки, які були отримані в результаті 

здійснення наукового дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури, можуть застосовуватися:  

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших наукових 

досліджень тематики, розвитку дискусій, виявлення нових проблем та 

проведення аналізу предмета роботи; 

б) у правотворчості – у процесі розробки законодавчих і підзаконних 

актів України, що сприятиме вдосконаленню правового регулювання 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури; 

в) у правозастосуванні – у процесі використання конкретних 

рекомендацій, пропозицій щодо правового регулювання соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури; 

г) у навчальному процесі – у ході вивчення й викладання 

навчальних дисциплін «Трудове право» і «Право соціального 
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забезпечення», при написанні підручників і методичних рекомендацій, а 

також у науково-дослідницькій роботі студентів, курсантів та аспірантів 

юридичних закладів освіти. 

Апробація результатів дослідження. Робота виконана й обговорена 

на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дослідження знайшли відображення в наукових публікаціях 

автора, а також доповідалися на науково-теоретичних і науково-практичних 

конференціях, а саме на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Роль права та закону в громадянському суспільстві» (Київ, 8–9 лютого 

2013 року); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Правове 

регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української 

держави» (Київ, 20–21 березня 2013 року); І Всеукраїнській науковій 

конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (Харків, 15 

березня – 15 квітня 2013 року); І Міжнародній науково-практичній 

конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення» (Київ, 25–26 квітня 2013 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Державне регулювання суспільних 

відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (Київ, 

12–13 вересня 2014 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» 

(Дніпропетровськ, 2–3 жовтня 2015 року). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

викладені у шести статтях, опублікованих у фахових наукових журналах і 

збірниках наукових праць (у тому числі одна в зарубіжному науковому 

виданні), а також у шести тезах доповідей на зазначених науково-

практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОВОГО 

СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОСНОВА 

ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Поняття правового статусу працівників органів прокуратури 

 

 З прийняттям Основного Закону України було закріплено положення 

про те, що наша держава є соціальною та демократичною, бере на себе 

обов’язок гарантувати та забезпечувати такий правовий режим організації 

суспільного існування, який би відповідав загальновизнаним світовим 

стандартам достатнього життєвого рівня.  

Одним із проблемних питань соціальної політики держави є соціальна 

захищеність громадян України, оскільки її рівень фактично напряму 

залежить від ступеня економічного та політичного розвитку. Однак 

теоретично соціальні стандарти завжди мають бути високими, незалежно від 

зовнішніх чи внутрішніх чинників.  

Україна є досить молодою країною, яка стоїть на шляху свого 

розвитку, і, здійснюючи захист тих, хто стоїть на сторожі її інтересів, вона 

створює незамінний елемент у механізмі, який забезпечує реалізацію 

державної влади. Таким чином, соціальна захищеність працівників органів 

прокуратури має раціональне підґрунтя, а визначення правового статусу 

таких працівників є необхідним для подальшого вдосконалення 

законодавства, яке в свою чергу покращить становище такої категорії 

працівників.  

Першочергове значення слова «статус» означає «становище» або 

«стан» когось чи чогось [1, с. 355]. Іншими словами, за допомогою саме 

статусу визначається характеристика і розуміння становища певної 

категорії. Під статусом особи слід розуміти становище цієї особи у 

визначеній позиції, що відображає наявність (виникнення, зміна, 
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припинення, призупинення тощо) певних можливостей, обсяг і характер 

яких залежить, насамперед від функцій цієї особи, тобто основних 

напрямків діяльності. І.С. Кон визначає функцію як роль,  «нормативно 

схвалений зразок поведінки, яка очікується від кожного, хто займає дану 

позицію» [2, с. 23]. Як правило, особа займає не одну, а декілька 

взаємопов’язаних, взаємозалежних і водночас окремих позицій, кожна з 

яких характеризується низкою нормативно оформлених можливостей, що і 

визначають зміст статусу особи. Причому статус є категорією, за допомогою 

якої можлива характеристика нескінченної кількості становищ окремих осіб 

або їх груп. Це універсальна для певного становища характеристика, що 

може бути застосована до будь-якої особи за умови набуття нею 

відповідного статусу. 

 Сьогодні прокуратура функціонує як окремий самостійний орган 

змішаного типу, який не відноситься до жодної гілки влади, а такі її функції 

як підтримання обвинувачення та здійснення нагляду за виконанням та 

дотриманням законів є пріоритетними й рівнозначними. З прийняттям 

Закону України «Про прокуратуру» [3] та розвитком нормотворчої практики 

було закладено основи становлення правового статусу працівників органів 

прокуратури, проте законодавчі акти не повністю висвітлюють це питання і 

його дослідження на сьогодні є актуальним. 

Так, органи прокуратури України – це унікальні державні установи, 

оскільки саме вони покликані стати балансом, який є гарантом виконання 

законів усіма органами влади. 

Важливо вказати, що в свій час питанню правового статусу 

працівників органів прокурори, їх діяльності та функціям присвятили свої 

праці такі науковці: В.М. Андріїв, Г.І. Балюк, Я.І Безугла, Н.Б. Болотіна, 

Н.П. Борецька, В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, І.В. Гребенщикова, О.М. 

Дуюнова, В.В. Жернаков, М.Л. Захарова, Р.І. Іванова, М.І. Іншин, О.В. 

Кохановська, О.Л. Кучма, О.Є. Мачульська, О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, І.М. Сирота, О.Ф. Скакун, 
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В.М. Скобелкін, Н.М. Стаховська, Б.І. Сташків, О.В. Тищенко, Ю.К. 

Толстий, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.Г. Чутчева, С.М. Черноус, Л.П. 

Шумна, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Однак, на нашу думку, 

визначення правого статусу працівників органів прокуратури як суб’єктів 

права соціального забезпечення, на сьогодні, не є остаточно дослідженим та 

вивченим, що в свою чергу потребує подальшого вдосконалення цього 

питання. 

У першу чергу, необхідно зазначити, що правове становище органів 

прокуратури України визначається насамперед Конституцією України [4]. 

Так, згідно зі статтею 121 прокуратура України, органи прокуратури є 

єдиною системою, на яку покладено: а) підтримання державного 

обвинувачення в суді; б) представництво інтересів громадянина або держави 

в суді у випадках, визначених законами; в) нагляд за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; г) нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших законів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян; ґ) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 

додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. При 

цьому Закон України «Про прокуратуру» у статті, де вказані функції 

прокуратури, зазначає, що з метою реалізації своєї діяльності прокуратура 

України здійснює міжнародне співробітництво [3]. Важливим є те, що на 

прокуратуру не можуть бути покладені функції, які не передбачені 

Основним Законом.  

На основі здійснення історико-правового аналізу юридичної 

літератури, нормативно-правових актів, документів прокурорсько-слідчої та 

судової практики можна стверджувати, що сфера діяльності прокуратури як 

органу державної влади з моменту її утворення й до сьогодні направлена на 

забезпечення верховенства закону, охорону й захист інтересів держави і 
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суспільства, підтримку державного звинувачення, боротьбу зі злочинністю, 

зміцнення правопорядку, забезпечення дотримання законодавства України.  

У Декларації про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів 

суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та 

основні свободи, прийнятій 09 грудня 1998 року Генеральною Асамблеєю 

ООН [5], підкреслено, що основна відповідальність за дотримання прав 

людини лежить на державі. При цьому кожна держава повинна 

забезпечувати ефективні гарантії прав та свобод. Для вирішення такої задачі 

у всіх державах необхідно забезпечити створення та розвиток національних 

установ з питань захисту прав та основних свобод людини на всій території, 

яка знаходиться під її юрисдикцією. Загальновідомо, що захист порушених 

прав та свобод людини та громадянина, який здійснюється судом, найбільш 

ефективний та цивілізований. В той же час судові органи не єдині у 

здійсненні захисту прав та основних свобод особистості.  

Перевага прокуратури виявляється в централізованій системі її 

органів, що дозволяє прокурорам діяти в єдиному напрямі, узгоджено 

вирішувати проблеми зміцнення законності й захисту прав громадян. 

Засадами діяльності органів прокуратури є захист прав та свобод людини і 

громадянина від будь-яких посягань зовні, оскільки прокурори завжди 

робили акцент на здійсненні нагляду за виконанням законів, які 

закріплюють правовий статус особи, сприяючи тим самим реальному 

забезпеченню наданих громадянам Конституцією України прав та свобод. 

Захист прав людини пронизує усю багатогранну діяльність прокурора. 

Які б дії не здійснював прокурор, реалізовуючи надані йому повноваження, 

якої б галузі не стосувалась би його діяльність, в першу чергу вивчається 

питання, чи дотримуються права і свободи людини і громадянина. І якщо 

діяльність прокурора виступає настільки важливою базою для існування 

правового режиму в державі, то це означає, що діяльність тих, хто виконує 

цю роль, потребує особливої підтримки.  Вона виражається перш за все у 

соціальному забезпеченні.  
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Відомо, що в загальному значенні права й обов’язки особи є 

складовими частинами її правового статусу. Р.А. Онайко відносить до 

складових правового статусу працівників органів прокуратури як суб’єктів 

трудового права закріплені у національному законодавстві професійні права 

та обов’язки, гарантії статутних прав, обов’язків та відповідальність. 

Надаючи характеристику обов’язкам як елементу правового статусу 

посадової особи, автор зазначає: «Прокурор – це спеціаліст, який 

покликаний здійснювати вищий нагляд за виконанням і правильним 

застосуванням законів органами державної влади, місцевого 

самоврядування, політичними партіями та рухами, громадськими 

організаціями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форми власності, підлеглості й належності, посадовими і службовими 

особами та громадянами» [6, с. 18-19]. Однак, 15 липня 2015 року вступив у 

силу новий Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3], 

що скасував загальний нагляд прокурорів у частині додержання та 

застосування законів, який не є властивим для європейської моделі органів 

прокуратури. Тому, на нашу думку, у визначенні поняття «прокурор» 

необхідно більше уваги приділити функціям обвинувачення та 

представництва в суді, а також правам та юридичним обов’язкам, якими 

наділені працівники даного державного органу. 

 Слід зазначити, що європейська модель прокуратури – це обмеження 

функцій прокурорів переважно кримінальним переслідуванням від імені 

держави. Це вказується й у Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради 

Європи № 1604 (2003 р.) щодо ролі прокуратури у демократичному 

суспільстві, керованому верховенством права, в якій формулюються 

загальні вимоги до прокурорів країн-членів Ради Європи. При цьому 

звертається увага на наступні моменти: (а) будь-яка роль прокурорів у 

загальному захисті прав людини не може використовуватись як утримуючий 

засіб осіб, які шукають захисту своїх прав у державі; (б) при наділенні 

прокурорів додатковими функціями необхідно забезпечити повну 
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незалежність прокуратури від втручання у її діяльність будь-якої гілки 

влади на рівні окремих випадків; (в) повноваження й обов’язки прокурорів 

повинні обмежуватися переслідуванням кримінальних діянь [7]. Майже в 

усіх резолюціях та рекомендаціях Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Про виконання Україною своїх зобов’язань» вказується на необхідність 

виконання Україною зобов’язання реформувати прокуратуру. 

На думку С.О. Марченкової, юридичний обов’язок – це вид і міра 

необхідної поведінки, яка встановлена законом. Авторка погоджується з 

висловленою науковою позицією, що в основу суб’єктивного права 

покладене юридичне забезпечення можливості, а в основу юридичного 

обов’язку – закріплення необхідності. Носієм можливої поведінки виступає 

уповноважена особа, а носієм обов’язку – зобов’язана особа. Уповноважена 

особа має право здійснювати певні дії, а зобов’язана – повинна виконувати 

та забезпечувати їх. Юридичний обов’язок складається з таких елементів:                    

а) необхідність здійснення певних дій або утримання від них;  

б) необхідність для зобов’язаної особи відреагувати на законні вимоги, 

які були звернені до неї уповноваженою особою;  

в) необхідність нести відповідальність за невиконання цих вимог;  

г) необхідність не перешкоджати контрагенту користуватися тим 

благом, на яке він має право.  

Юридичний обов’язок, як і суб’єктивне право, окреслений певними 

правовими нормами, тобто представляє собою міру належної, необхідної 

поведінки. Вимагати виконання обов’язків поза встановленою мірою є 

порушенням закону [8,                  с. 596]. 

Прийняття євроінтеграційного курсу вимагає адаптації національного 

законодавства до європейського, в тому числі й законодавства про 

прокуратуру. Головним завданням у даному контексті є позбавлення 

прокуратури надмірних повноважень щодо здійснення «загального нагляду» 

та зосередження основної уваги на питаннях, пов’язаних із кримінальним 

судочинством. Представництво інтересів держави в суді віднині планується 
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реалізовуватись лише у випадках порушення або загрози порушення 

інтересів держави. 

Реструктуризація системи органів прокуратури та переорієнтація 

функціонального навантаження на практиці реалізуються через 

багатоетапну роботу з кадровим персоналом – вивільнення, ротації, 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації, прийняття на роботу нових 

спеціалістів тощо. Однак, як правило, реформування будь-якої служби в 

системі державних органів передбачає зміни не тільки в їх меті та 

завданнях, правовому статусі посадових осіб, а й у заходах їх соціального 

захисту. Соціальне забезпечення працівників органів прокуратури – це 

система юридично закріплених державних соціально-аліментарних 

зобов’язань, які законодавчо передбачені у зв’язку з виконанням 

працівниками обов’язків, обумовлених загальнодержавними інтересами, та 

направлених на компенсацію за шкоду, нанесену їх здоров’ю.  

Орієнтація на європейський курс розвитку змусила внести деякі зміни 

у діюче законодавство про прокуратуру України, а саме, Законом України 

«Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих 

актів України» від 28.12.2014 [9] частково перебудована структура 

зазначених органів, запроваджено новації у їх матеріальне забезпечення, у 

тому числі здійснено деякі заходи соціального забезпечення.  

По-перше, Законом визначено граничну чисельність органів 

прокуратури, вона становить 18 785 осіб, причому норма про те, що 

визначені у Державному бюджеті України видатки на утримання органів 

прокуратури не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році 

виключена.  

По-друге, на 10 %, з 70 до 60, зменшено розмір пенсії, який визначався 

з суми місячної заробітної плати, до якої включались всі види оплати праці.  

По-третє, виключено статтю щодо виплати грошової допомоги у 

зв’язку з виходом працівників органів прокуратури на пенсію за вислугу 

років чи інвалідністю, а також у разі їх звільнення при ліквідації чи 
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реорганізації органу, в якому прокурор обіймав посаду, а також у разі 

скорочення кількості прокурорів.  

Особлива увага законодавця в частині матеріального забезпечення 

працівників органів прокуратури також пов’язана зі зміною у їх правовому 

статусі. Так, згідно з Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 року [3] органи прокуратури позбавляються повноважень щодо 

безпосереднього втручання в діяльність громадян, приватних підприємств 

та організацій поза сферою кримінального судочинства, зокрема права 

безперешкодного відвідування приміщень приватних суб’єктів 

господарювання, витребування та вилучення у зазначених осіб документів, 

виклику та отримання пояснень тощо, а отже, фактично, повноваження 

працівників прокуратури у сфері суспільних відносин, не пов’язаних із 

кримінальним судочинством, обмежуються виключно їх можливістю 

здійснювати дії, пов’язані з виконанням конституційної функції 

представництва інтересів громадянина або держави в суді, а це означає, що 

обсяг повноважень прокурора аналогічний комплексу прав адвоката при 

наданні правової допомоги. Крім того, законодавець має намір посилити 

рівень змагальності та надати останнім однакові можливості з прокурором у 

процесі представництва у суді. Зокрема, адвокат матиме право 

безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ і організацій 

для ознайомлення з документами та матеріалами, необхідними для 

здійснення адвокатської діяльності, право на безоплатний доступ до 

інформаційних баз даних державних органів тощо.  

Запропоновані зміни разом з існуючими на сьогодні повноваженнями 

адвоката підвищать його статус та нададуть йому безпрецедентний 

комплекс прав, який дозволить ефективно змагатися із прокурором у 

відстоюванні позиції захисту. Однак, в такому випадку може виникнути 

мотиваційний дисбаланс між прокурором та адвокатом, адже розмір 

заробітної плати працівника органу прокуратури суттєво менший у 

порівнянні з гонораром приватного адвоката. Тому цілком виправданою є 
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норма статті 81 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 

[3], яка більш детально визначає умови та розміри заробітних плат 

прокурорів. Водночас, підвищення заробітної плати працівникам органів 

прокуратури надасть змогу виключити норму, яка дає право прокурорам 

отримувати знижку у розмірі 50 % на придбання жилих приміщень та на 

оплату комунальних послуг у межах норми. 

Не зовсім виправданим є виключення із Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3] норми про те, що нанесення 

тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника прокуратури чи його 

близького родича, а також знищення їх майна, інші насильницькі дії у 

зв’язку з виконанням прокурором або слідчим прокуратури своїх службових 

обов’язків, вчинення зазначених правопорушень щодо пенсіонера з числа 

працівників прокуратури або членів його сім’ї і близьких родичів у зв’язку з 

виконанням ним службових обов’язків у минулому тягнуть за собою 

встановлену законом відповідальність. Прокурори – це працівники 

особливого державного значення, а отже, вони потребують особливого 

державного захисту у зв’язку з важливістю здійснюваних ними функцій. 

Основною рисою прокурорської діяльності є те, що вона має 

безпосередньо політико-державний характер. У першу чергу, це є державна 

професія, представники якої вирішують питання громадської й державної 

дисципліни, законності, боротьби зі злочинністю, проблеми політичного 

характеру. Саме такі ознаки цієї професії суттєво відрізняють її від багатьох 

інших та визначають державно-правовий статус прокурора. 

Поняття «статус» досить часто вживається у повсякденному житті, 

але, в першу чергу, це є правова категорія. Такі вчені як М.І. Матузов і 

О.В. Малько зазначають, що правовий статус є категорією, яка віддзеркалює 

весь спектр взаємозв’язку людини з суспільством, державою, колективом, 

оточуючими людьми [10, с. 269]. Важливо буде доповнити, що основою для 

правового статусу особи є конституційні принципи, які відображають 

конкретні підстави відносин між державою і фізичною особою. У свою 
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чергу, Основний Закон України у статті 3 встановив відповідальність з боку 

держави перед особою за свою діяльність, утвердження й забезпечення її 

прав і свобод. Вчений Д.О. Карпенко стверджує, що правовий статус – це 

правове положення суб’єкта права, яке визначається законодавством [11,                

c. 34]. Дане твердження є логічним та очевидним навіть зважаючи на 

лінгвістичну структуру вказаного словосполучення. Правовий статус 

обумовлений існуючими правовими нормами. У свою чергу, О.В. Зайчук та 

Н.М. Оніщенко зазначають, що правовий статус – це ніщо інше, як система 

законодавчо встановлених і гарантованих державою прав, свобод, законних 

інтересів і обов’язків особи [12, с. 78-79]. Таке положення характеризує 

правовий статус, оскільки визначає його структурні елементи. Поняття 

правового статусу можливо ще визначити як реальне положення суб’єкта в 

системі суспільних відносин. Тому соціальний і правовий статуси 

співвідносяться між собою як зміст і форма. У свою чергу, поняття 

«правовий статус особистості» і «правове положення особистості» 

рівнозначні. У будь-якому випадку, національне законодавство, а також 

міжнародні акти про права людини не розрізняють їх між собою, а 

використовують в одному й тому ж сенсі [13, c. 124].  

Таким чином, поняття «правовий статус працівників органів 

прокуратури» можна визначити як систему прав та юридичних обов’язків, 

які закріплені нормативно-правовими актами України, ґрунтуються на 

конституційних принципах та визначають реальне положення працівників 

органів прокуратури у системі суспільних відносин.  

Для правильного та логічного розуміння змісту правового статусу 

працівників органів прокуратури як суб’єктів трудового права необхідно 

більш детально розглянути складові їх правового статусу. Відносно питання 

визначення основних складових правового статусу у науковій літературі 

немає єдності та одностайності. Розглянемо та проаналізуємо думки деяких 

учених стосовно цього питання. Так, Н.В. Вітрук складниками правового 

статусу називає права й обов’язки особи, призначеної на цю посаду, правові 
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принципи, що відображають взаємовідносини між працівником, 

суспільством і державою, а також гарантії, які забезпечують використання 

ним своїх прав і виконання обов’язків [14, с. 131]. Варто наголосити на 

тому, що правовий статус, у першу чергу, визначає правовідносини осіб. Їх 

обсяг та зміст закріплює положення працівника у трудовій діяльності. У 

свою чергу, О.М. Костюков до елементів правового статусу посадової особи 

включає правосуб’єктність, завдання, які вирішуються згідно з посадою, 

основні функції, права й обов’язки, гарантії, правові форми діяльності, 

порядок взаємовідносин за посадою, відповідальність [15, с. 21]. Таке 

положення заслуговує на увагу, оскільки включає у свій зміст завдання, які і 

визначають права та обов’язки. Не можна заперечувати очевидний факт, що 

цілі, функції чи мета певної трудової діяльності встановлюють права та 

обов’язки і таким чином визначають правовий статус працівника.  

Д.О. Карпенко до складу правового статусу включає:  

(1) трудову правосуб’єктність;  

(2) основні права та обов’язки;  

(3) юридичні гарантії прав і обов’язків;  

(4) відповідальність у разі порушення трудових обов’язків [11, с. 34]. 

Такий склад правового статусу є найбільш доцільним, адже він максимально 

повно визначає правову природу правового статусу та окреслює усі його 

найважливіші сторони. Включення у зміст правового статусу 

відповідальності є доречним, оскільки наділення працівника прокуратури 

правомочностями має передбачати певні наслідки у разі невиконання ним 

певних обов’язків. 

 На нашу думку, найбільш доцільним до складових правового статусу 

працівників органів прокуратури як суб’єктів трудового права є включення 

закріплених у національному законодавстві професійних прав та обов’язків, 

гарантій статутних прав та обов’язків і відповідальності. Надамо 

характеристику складових правового статусу працівників органів 

прокуратури більш детально. Так, першою складовою є професійні права та 
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обов’язки. Прокурор – це спеціаліст, який покликаний здійснювати вищий 

нагляд за виконанням і правильним застосуванням законів органами 

державної влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та 

рухами, громадськими організаціями, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форми власності, підлеглості й належності, 

посадовими і службовими особами та громадянами. А де ж інші? 

 

 

1.2 Зміст та соціальне значення правового статусу працівників 

органів прокуратури 

 

Правовий статус прокурорів є базисною ознакою, яка розкриває зміст 

та соціальне призначення їхньої діяльності як суб’єктів трудового права. З 

цього приводу А.В. Акуліч зазначає: «Праця в органах прокуратури 

регулюється нормами саме трудового права, підтвердженням чого є такі 

аргументи: 

1) свобода волевиявлення у реалізації здатності до праці (включаючи 

можливість не працювати в органах прокуратури, а при наявності бажання 

обрати орган, посаду, час вступу на службу) при забезпеченні рівного 

доступу до державної служби, що закріплено у ст. 38 Конституції України: 

«Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а 

також до служби в органах місцевого самоврядування»; 

2) найманий характер праці прокурорсько-слідчих працівників. У 

цьому випадку особливості роботодавця, в якості якого виступає держава, 

не змінюють правової природи відносин трудового найму. Трудові 

правовідносини виникають на основі вільного волевиявлення сторін у разі 

наявності певного юридичного складу. Праця працівників прокуратури є 

юридично несамостійною (здійснюється в рамках юридичної особи за 

рахунок коштів роботодавця, причому не на свій страх і підприємницький 

ризик, а шляхом виконання під час роботи вказівок і розпоряджень 
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роботодавця або уповноваженого ним органу і з гарантованою оплатою). 

Відбувається виконання роботи певного виду (трудової функції) з 

додержанням правил трудового розпорядку. Здійснення трудової діяльності 

відбувається у колективі працівників. Виконується певна міра праці 

протягом встановленого робочого часу. Передбачена обов’язкова участь 

роботодавця у фінансуванні соціального страхування працівника [16, с. 45]. 

Отже, виникнення трудових правовідносин, коли однією стороною є 

фізична особа, а іншою – держава (в особі її органу, з яким безпосередньо 

будуть встановлені відносини), є найманою працею. В такому випадку 

держава виступає як звичайний роботодавець, а не як особливий публічний 

суб’єкт права» [16, с. 45]. 

Діюче законодавство України не передбачає нормативного визначення 

поняття «працівник органів прокуратури», натомість в статті 1 розділу 1 

Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII закріплює, 

що прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, 

передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України 

функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави. З наведеного законодавчого положення випливає, 

що для працівників прокуратури передбачені особливі завдання та на них 

покладені специфічні функції. Логічно, що специфіка функціональних задач 

працівників органів прокуратури знайде своє відображення у правовому 

статусі прокурорів. 

Так, В.В. Дерев’янко вважає, що «особливістю статусу 

прокурорського працівника є відсутність сфери неврегульованих правом 

повноважень». На думку автора, «адміністративно-правовий статус 

прокурорського працівника – це визначена у нормативно-правових актах 

система прав, свобод, обов’язків, обмежень, морально-правових вимог і 

гарантій професійної діяльності у сфері здійснення наглядових 

повноважень, діяльності (представницької) в суді, його соціально-правовий 

захист і особливості юридичної відповідальності» [17, с. 242]. 
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О.І. Медведько, аналізуючи правовий статус прокурора, відносить до 

його складових частин наступні елементи: «Завдання, особливу 

компетенцію, спеціальну правоздатність і дієздатність, особливий порядок 

призначення на посаду і звільнення з неї, особливий порядок залучення до 

юридичної відповідальності» [18, с. 6]. Дане визначення можна 

оптимізувати задля лаконічності, об’єднавши спеціальну правоздатність та 

дієздатність в одне комплексне поняття – правосуб’єктність. На думку В.С. 

Пряникова, правовий статус прокурора є комплексним, адже складається з 

сукупності правових статусів громадянина України, працівника, державного 

службовця та працівника органів прокуратури України [19, с. 319 ]. 

Абсолютно точним є твердження, що прокурорські працівники мають 

декілька правових статусів, адже, працюючи в прокуратурі, вони 

продовжують залишатися громадянами і мають практично ідентичний об’єм 

прав, свобод, а також законних інтересів. Я.М. Толочко розглядає правовий 

статус прокурора у двох аспектах – у організаційному та функціональному. 

З цього приводу він зазначає: «Організаційна складова правового статусу 

прокурора містить у собі наступне: нормативно встановлений порядок його 

набуття (вимоги, що ставляться до осіб, які претендують на зайняття посади, 

порядок зайняття посади); нормативно встановлений порядок проходження 

служби (включаючи систему заборон та обмежень, атестацію); нормативно 

встановлений порядок припинення статусу прокурора (включаючи 

юридичну відповідальність); нормативно встановлені засоби (гарантії) 

забезпечення статусу (гарантії незалежності, матеріальні гарантії тощо). 

Функціональною складовою правового статусу прокурора є його права та 

обов’язки. Службові права та обов’язки (повноваження) прокурора 

становлять основний зміст правового статусу прокурора та найбільш повно 

визначають міру можливої (службової) поведінки. Саме особливості завдань 

і специфіка предмету прокурорського нагляду або діяльності в іншому 

напрямі (інші функції) визначають конкретні повноваження прокурора» [20, 

с. 181]. Дане твердження є дуже цікавим, оскільки науковець розглядає 
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статус прокурорських працівників з декількох сторін. Однак, варто 

зауважити, що більш доречним було б окреме виділення нормативного, 

організаційного та функціонального аспектів, з яких можна проаналізувати 

статус прокурорів. Нормативний аспект характеризується порядком вступу 

на службу в органах прокуратури, порядком проходження, а також 

порядком припинення службово-трудової діяльності, а щодо 

організаційного, то він становить організаційне забезпечення прокурорських 

працівників, яке включає соціальне, матеріальне та інші види забезпечення, 

а також повноваження, що спрямовані безпосередньо на оптимізацію їх 

діяльності. 

Р.А. Онайко вважає, що правовий статус працівників органів 

прокуратури – це система прав та обов’язків, які закріплені у нормативно-

правових актах України, що базуються на конституційних принципах та 

визначають реальне положення працівників органів прокуратури у системі 

суспільних відносин. Відповідно, правовий статус працівника прокуратури 

як суб’єктів трудового права – це встановлені у трудовому законодавстві 

його правові положення, до структури якого входять:  

(а) основні трудові права та обов’язки;  

(б) юридичні гарантії;  

(в) відповідальність за порушення трудових зобов’язань [6, с. 55]. На 

основі вищезазначеного можна стверджувати, що трудо-правовий статус 

працівників органів прокуратури є загальним. Це пояснюється принципом 

рівності учасників трудо-правових відносин, а отже прокурори як суб’єкти 

трудового права не володіють певними перевагами чи обмеженнями у сфері 

трудових правовідносин. 

З урахуванням особливостей прокурорської системи визначає 

відповідний правовий статус В.В. Сухонос. Науковець виділяє такі елементи 

її правового статусу: «Місце прокуратури в системі поділу влади, 

державному механізмі та його складовій частині – державному апараті; 

взаємозв’язки і взаємовідносини прокуратури з іншими владними 
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структурами; завдання прокуратури; принципи організації і діяльності 

прокуратури; функції прокуратури; компетенція (сукупність повноважень) 

прокуратури (права і обов’язки прокурорів); правове становище посадових 

осіб прокуратури, порядок їх призначення і звільнення; систему правових і 

соціальних гарантій прокурорської діяльності» [21, с. 209]. 

Вважаємо за доцільне при визначенні змісту правового статусу 

працівників прокуратури не зловживати специфічними рисами відповідної 

служби, що накладають відбиток на діяльність прокурорів, включаючи їх до 

структури правового статусу, але й не обмежуватись виключно правами, 

обов’язками та відповідальністю прокурорів при визначенні їх статусу. На 

нашу думку, правовий статус прокурора має складатися з таких елементів: 

порядку призначення на посаду та порядку припинення трудової діяльності, 

характеристики прав та обов’язків, юридичних гарантій та обмежень, які 

виокремлюють працівників прокуратури з-поміж інших категорій 

працівників, та юридичної відповідальності прокурорів.  

Порядок призначення на посаду та порядок припинення трудової 

діяльності як перший елемент правового статусу працівників органів 

прокуратури вказує на характерну особливість статусу прокурорів – його 

дуальність. Уперше на ознаку дуальності правового статусу працівників 

органів прокуратури в науковій доктрині звернув увагу А.В. Акуліч. Так, на 

його думку, дуальність правовідносин працівників прокуратури виражається 

в тому, що, з одного боку, для них передбачене здійснення управлінської 

діяльності адміністративно-правової природи, з іншого – набуття особою 

статусу працівника певного органу з моменту виникнення трудових 

правовідносин, що має регулюватися відповідно до норм трудового права 

[16, с. 176]. Варто зауважити, що дуалізмом правового статусу володіють усі 

державні службовці, у тому числі прокурорські працівники, що пояснюється 

спеціальними загальнодержавними завданнями. Комплексність 

правовідносин обумовлює комплексний характер правового статусу 

працівників органів прокуратури. І ця складність починається саме з 
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прийняття кандидатів на посади в органи прокуратури, які є первинними 

структурними елементами в системі державної служби, яка, у свою чергу, є 

предметом регулювання адміністративного права. Слушною здається думка 

Н.Б. Болотіної про те, що «індивідуальні трудові відносини виникають на 

підставі трудового договору, а у певних випадках на підставі складного 

юридичного складу – їм може передувати акт обрання або акт призначення 

чи затвердження на посаді» [22, с. 130]. Ці випадки якраз стосуються 

прийняття до органів прокуратури на підставі адміністративного акта 

професійного розподілу або адміністративного акта призначення, якщо 

посада носить політичний чи адміністративний характер. На підставі цього 

А.В. Акуліч вказує на доцільність застосування терміна «службово-трудові 

правовідносини», який виражає «особливість і своєрідність правового 

регулювання відносин, які складають невід’ємну частину трудового права та 

взаємодіють із службово-управлінськими правовідносинами, що належать 

до сфери адміністративного права» [16, с. 53]. І справді, вищезгаданий 

дуалізм правового статусу обумовлює тлумачення даних правовідносин 

саме в якості службово-трудових. У контексті досліджуваного питання 

адміністративну посаду слід розуміти як «визначену відповідно до закону 

або іншого акта законодавства та передбачену штатним розписом посаду в 

органах виконавчої влади, яка займається на професійній конкурсній основі, 

крім випадків, передбачених законом» [23, с. 45]. Тому дуальність 

правового статусу працівника прокуратури зумовлює особливості 

виникнення службово-трудових правовідносин, а саме необхідність 

наявності фактичного складу для їх виникнення. Вважаємо, що трудовий 

договір з прокурорсько-слідчими працівниками доцільно укладати у 

письмовій формі. У разі укладення письмового трудового договору з 

моменту його підписання (якщо в договорі не обумовлене інше) громадянин 

вважається прийнятим на службу і набуває повного обсягу трудових прав та 

обов’язків працівника відповідно до норм законодавства про працю. При 

прийнятті на роботу в органи прокуратури підставою виникнення службово-
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трудових відносин є фактичний склад, що включає трудовий договір як 

підставу виникнення трудових і акт призначення на посаду як підставу 

виникнення адміністративних правовідносин [16, с. 65].  

Згідно із Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 

прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин 

України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не 

менше двох років та володіє державною мовою. 

Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше 

трьох років, а в Генеральну прокуратуру – стаж роботи на посаді прокурора 

не менше п’яти років. Військовими прокурорами призначаються громадяни 

з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і 

мають вищу юридичну освіту. 

Водночас, не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка 

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; має захворювання, 

що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; має не зняту чи 

непогашену судимість; на неї накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення.  

Стаття 33 Закону визначає, що кандидати на посаду прокурора 

протягом одного року проходитимуть обов’язкову спеціальну підготовку в 

Національній академії прокуратури України. Стаття 73, ч. 1 ст. 77 Закону 

закріплює, що для проведення добору кандидатів на посади прокурорів, 

переведення прокурорів на посаду до іншого органу прокуратури, 

вирішення питання про їх дисциплінарну відповідальність та звільнення з 

посади передбачено створення колегіального органу – Кваліфікаційно-  

дисциплінарної комісії прокурорів. 

Крім цього, згідно з Порядком проведення чотирирівневого 

відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх 

перших заступників та заступників, затвердженим Наказом Генеральної 

прокуратури України від 20.07.2015 № 98, прийняття до органів 
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прокуратури можливе лише за умови проходження професійного тесту, 

тестування загальних здібностей, тестування особистісних характеристик та 

співбесіди. Пункт 9.5 Порядку закріплює, що керівник регіональної 

прокуратури після отримання рейтингового списку кандидатів на посади 

прокурорів конкретної місцевої прокуратури та рапорту працівника 

прокуратури (заяви для непрацюючих у прокуратурі), який успішно 

пройшов тестування, видає наказ про його призначення на посаду, 

враховуючи підсумковий бал кандидата (від вищого до нижчого), та 

відповідно до кількості штатних одиниць у відповідній місцевій прокуратурі 

[24]. Характерно, що документи, необхідні для прийняття на роботу в 

органи прокуратури, подаються до проведення тестування разом із заявою 

про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, до яких входить: копія 

та оригінал паспорта громадянина України; копія та оригінал довідки про 

присвоєння ідентифікаційного номера; анкета кандидата на посаду 

прокурора; копія та оригінал документа про вищу юридичну освіту із 

додатками; довідка про відсутність судимості за встановленою формою; 

медична довідка про стан здоров’я за формою 133/о; сертифікат про 

проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 

140/о; медична довідка про проходження обов’язкового попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів згідно з формою                   № 122-2/о; 

довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності); 

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік; письмова згода про обробку персональних даних 

та дозвіл на спеціальну перевірку.  

Характерною рисою адміністративних посад в органах прокуратури є 

те, що зміна керівників або складу державних органів не є підставою для 

припинення прокурором державної чи прокурорської служби на займаній 

посаді з ініціативи новопризначених керівників. Так, ч. 1 ст. 39 Закону 

України «Про прокуратуру» чітко окреслює вичерпний перелік 

прокурорських посад, які є адміністративними, а саме такі посади 
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обіймають: Генеральний прокурор України, перший заступник 

Генерального прокурора України, заступник Генерального прокурора 

України, керівник підрозділу Генеральної прокуратури України відповідно 

до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»; керівник певного 

департаменту чи відділу Генеральної прокуратури України, заступник 

керівника підрозділу Генеральної прокуратури України відповідно до ч. 3 

ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»; заступник керівника певного 

департаменту чи відділу Генеральної прокуратури, керівник регіональної 

прокуратури відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про прокуратуру»; 

прокурори областей, прокурор Автономної Республіки Крим, міст Києва і 

Севастополя, перший заступник керівника регіональної прокуратури 

відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про прокуратуру»; перший 

заступник прокурора області, прокурора Автономної Республіки Крим, міст 

Києва і Севастополя, заступник керівника регіональної прокуратури 

відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про прокуратуру»; заступники 

прокурорів областей тощо [25]. Таким чином, можна зробити висновок, що 

всі організаційно-управлінські посади органів прокуратури є 

адміністративними. Так, призначення першого заступника Генерального 

прокурора України, заступника Генерального прокурора України, 

заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України, 

керівника регіональної прокуратури, першого заступника керівника 

регіональної прокуратури, заступника керівника підрозділу регіональної 

прокуратури, керівника місцевої прокуратури, першого заступника 

керівника місцевої прокуратури здійснюється строком на п’ять років 

Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів 

України. Призначення заступника Генерального прокурора України – 

Головного військового прокурора та керівника підрозділу Генеральної 

прокуратури України на адміністративну посаду здійснюється Генеральним 

прокурором України. Призначення заступника керівника регіональної 

прокуратури та керівника підрозділу регіональної прокуратури на 
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адміністративну посаду здійснюється керівником регіональної прокуратури. 

Призначення заступника керівника місцевої прокуратури та керівника 

підрозділу місцевої прокуратури на адміністративну посаду здійснюється 

керівником місцевої прокуратури. І лише Генеральний прокурор України 

призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України, це 

дає нам підстави вважати, що посада Генерального прокурора України є 

політичною.  

Вирішуючи питання про рекомендації для призначення на 

адміністративну посаду, варто пам’ятати, що Рада прокурорів України 

зобов’язана враховувати професійні та морально-етичні якості кандидатів, 

досвід роботи, управлінсько-організаторські здібності. Важливу роль у 

вирішенні питань щодо призначення на посаду прокурорів відіграє 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів – колегіальний орган, 

відповідальний за добір високопрофесійних кадрів, здатних кваліфіковано 

та неупереджено виконувати свої службові обов’язки. 

Звільнення прокурорів відбувається за настання обставин, визначених 

статтею 51 Закону України «Про прокуратуру»: 

1) неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

2) порушення вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 

Закону України «Про прокуратуру»; 

3) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення 

прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне 

правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом 

України «Про засади запобігання і протидії корупції»; 

4) неможливість переведення на іншу посаду або відсутність згоди на 

це у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

працівника; 

6) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої 

держави; 
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7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням; 

8) неможливість подальшого перебування на тимчасово вакантній 

посаді; 

9) ліквідація чи реорганізація органу прокуратури, в якому прокурор 

обіймає посаду, або скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. 

Військовослужбовці військової прокуратури можуть бути звільнені з 

військової служби відповідно до законодавства, що регулює порядок її 

проходження, а також у зв’язку з переведенням на інші посади в органи 

прокуратури України або за власним бажанням. 

Особами, які у встановленому цим Законом порядку приймають 

рішення про звільнення прокурора з посади, є: 

1) Генеральний прокурор України – щодо прокурорів Генеральної 

прокуратури України; 

2) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – стосовно 

прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

3) керівник 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) військовий прокурор регіону – стосовно прокурорів відповідної 

військової прокуратури регіону та прокурорів військових прокуратур 

гарнізонів, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, 

що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової 

прокуратури регіону. 

Повноваження прокурора припиняються у зв’язку з досягненням 

шістдесяти п’яти років, смертю, визнанням його безвісно відсутнім або 

оголошенням померлим; рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів про неможливість подальшого перебування особи на посаді 

прокурора. 
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Варто зауважити, що п. 3 ч. 1 статті 49 Закону України «Про 

прокуратуру» передбачене дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з 

посади в органах прокуратури, однак стаття 51 Закону не містить вичерпний 

перелік підстав звільнення, що не можна вважати дуже логічним з боку 

законодавця.  

Повноваження та обов’язки, юридичні гарантії та професійні 

обмеження працівників прокуратури становлять ядро правового статусу 

прокурорів. С.О. Марченкова визначає обов’язок прокурора як «певний 

обсяг роботи, сукупність справ, межі відповідальності, що визначаються в 

правовому полі для відповідного звання, посади, а також вид і міра 

необхідної поведінки, яка встановлена законом» [26, с. 597]. На нашу думку, 

недоцільним є визначення поведінки необхідною, оскільки це 

характеризується певною диспозитивністю. Обов’язок за своєю правовою 

природою є явищем імперативним, а тому передбачає вид і міру належної 

поведінки, яка залежить від правового становища прокурора. Надаючи 

характеристику обов’язкам як елементу правового статусу посадової особи, 

Р.А. Онайко зазначає: «Прокурор – це спеціаліст, який покликаний 

здійснювати вищий нагляд за виконанням і правильним застосуванням 

законів органами державної влади, місцевого самоврядування, політичними 

партіями та рухами, громадськими організаціями, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форми власності, підлеглості й 

належності, посадовими і службовими особами та громадянами» [6, с. 18]. 

Як можна побачити з вищенаведеного, прокурор володіє широким колом 

повноважень, які окреслюють складність юридичної природи його 

правового статусу. Натомість Ю.М. Дьомін наголошує, що повноваження 

прокурора – це сукупність його прав та обов’язків, установлених законом з 

урахуванням статусу, посадового становища і сфери діяльності, які 

передбачають систему правових заходів прокурорського нагляду, тобто 

правових форм (дій та актів) реалізації прав та обов’язків прокурорів [27, с. 
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84]. Таке визначення є дещо обмеженим, так як не включає відповідальність 

як один із важливих елементів повноважень прокурорських працівників. 

Згідно зі статтею 121 Конституції України органи прокуратури 

здійснюють наступні обов’язки:  

1) підтримання державного обвинувачення в суді;  

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом;  

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;                  

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

У статті 19 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 

року законодавчо окреслені загальні права та обов’язки прокурора. Так, 

прокурор має право брати участь у прокурорському самоврядуванні для 

вирішення питань внутрішньої діяльності, бути членом професійних спілок, 

утворювати громадські організації та брати в них участь з метою захисту 

своїх прав та інтересів, підвищення свого професійного рівня. Прокурор 

зобов’язаний вдосконалювати свій професійний рівень та з цією метою 

підвищувати кваліфікацію, періодично проходити підготовку у 

Національній академії прокуратури України, що має включати вивчення 

правил прокурорської етики. Прокурор зобов’язаний щорічно проходити 

таємну перевірку доброчесності та неухильно додержуватися присяги 

прокурора. За порушення присяги прокурор несе відповідальність, 

передбачену законом. 

Прокурор зобов’язаний: 

1) виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх повноважень; 

2) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом; 
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3) додержуватися вимог закону про засади запобігання і протидії 

корупції; 

4) додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати 

поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може 

зашкодити авторитету прокуратури. 

Згідно з положеннями статті 2 Дисциплінарного статуту України, 

затвердженого постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 № 1796-

XII, 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 повинні 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 [28]. Такі високі морально-етичні норми, що закріплюються у 

зазначеному підзаконному нормативному акті, регламентують 

правомірність службово-трудової діяльності прокурорів. Зазначені 

положення є обґрунтованими, адже прокурор представляє інтереси держави, 

а тому його діяльність має відповідати усі правовим нормам, а також 

правилам етики й моралі. 

Питання повноважень працівників органів прокуратури набувають 

підвищеної актуальності в умовах єврореформування законодавства про 

прокуратуру України. Так, у зв’язку з висновками Європейської комісії «За 

демократію через право» комплекс прокурорських повноважень було 

звужено шляхом позбавлення права останніх на загальний нагляд, який 

повинен перейти до судів, а функція з загального захисту прав людини має 

повністю перейти до компетенції Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини. Таким чином, логіки принципу розподілу державної влади 

не буде порушено.  
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Слушною є думка Є.М. Блажівського щодо Рекомендації СМ/Rec 

(2012) 11 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам щодо ролі 

прокуратури поза системою кримінальної юстиції. Так, автор зауважує, що в 

тих державах, де національна правова система надає прокурорам певні 

обов’язки та повноваження поза системою кримінальної юстиції, їхня місія 

полягає в тому, щоб представляти загальні або публічні інтереси, захищати 

права людини та основоположні свободи і забезпечувати верховенство 

права. Разом із тим у Рекомендації не визначено конкретних повноважень 

прокуратури поза системою кримінальної юстиції, які можуть або не 

можуть бути покладені на прокурорів. Встановлено лише низку керівних 

принципів щодо їх ролі поза системою кримінальної юстиції, особливо в 

таких галузях як цивільне й адміністративне право. Серед загальних 

принципів варто зазначити такі: 

– обов’язки та повноваження прокурорів поза системою кримінальної 

юстиції повинні чітко встановлюватися законом задля уникнення 

неоднозначного тлумачення;  

– як і в сфері кримінального права прокурори мають виконувати свої 

обов’язки та повноваження поза системою кримінальної юстиції у суворій 

відповідності із принципами законності, об’єктивності, справедливості та 

безсторонності;  

– органи прокуратури повинні впровадити такий підхід у свою роботу, 

що характеризується абсолютною прозорістю і відкритістю, водночас 

дотримуючись відповідних вимог стосовно конфіденційності певної 

інформації; 

–  поведінка прокурорів має регулюватися відповідними кодексами 

етики; органи прокуратури повинні мати у своєму розпорядженні необхідні 

фінансові ресурси для належного виконання своїх обов’язків поза системою 

кримінальної юстиції [29, с. 23]. Варто зазначити, що дані основоположні 

засади є абстрактними, вони не передбачають наявність конкретних заходів 
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щодо забезпечення участі прокурора в інших сферах, окрім сфери 

кримінальних правовідносин. 

Гарантії працівників прокуратури, як правило, сприймаються як 

комплекс додаткових повноважень, спрямованих на стимулювання 

ефективної реалізації прав, передбачених законодавством. Так, М.І. Матузов 

та О.В. Малько вважають, що юридичні гарантії – це «система, яка являє 

комплекс державно-правових засобів по забезпеченню прав особи, правових 

форм і засобів їх захисту, спеціальних, передбачених конституцією і всім 

законодавством держави, заходів по здійсненню охорони прав і свобод» [30, 

с. 86]. Інколи з гарантіями ототожнюють комплекс соціально-правових пільг 

у сфері матеріального, організаційного, побутового, житлового, медичного 

забезпечення у порівнянні з іншими працівниками. Однак А.В. Акуліч, 

наприклад, виділяє службово-правові гарантії як чинники, що впливають на 

зміст і соціальне значення правового статусу працівників прокуратури. 

Науковець з цього приводу зауважує: «Встановлення низки правових 

гарантій двояко відображається на службовій діяльності працівників 

прокуратури: з одного боку – саме завдяки встановленню таких гарантій 

уможливлюється здійснення на високому рівні поставлених завдань і 

функцій самими працівниками, з іншого – ефективне виконання останніх 

сприяє адекватній оцінці з боку громадськості, а саме високі показники в 

роботі – позитивна оцінка» [16, с. 119]. Крім того, автор класифікує гарантії 

працівників здійснення трудової діяльності наступним чином:  

– гарантії реалізації права на працю до виникнення службово-

трудових правовідносин; 

– гарантії при проходженні служби й у зв’язку з її проходженням.  

Розвиваючи свою думку, А.В. Акуліч зазначає: «Практичне значення 

такого виділення полягає у тому, що гарантії першої групи є загальними для 

всієї сфери державної служби і, зазвичай, не змінюються відповідно до 

окремих її напрямків, чого не можна сказати про гарантії другої групи, що 

знаходяться у повній залежності від виду служби, посади, вислуги років та 
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інших індивідуальних чинників, які при цьому не є привілеями для окремого 

працівника, а встановлюються для визначеного кола працівників, 

сформованого на основі об’єктивних критеріїв незалежно від особистості 

того, хто обіймає посаду. Гарантії першої групи є такими, що передують 

виникненню службово-трудових відносин і являють собою комплекс 

засобів, спрямованих на забезпечення можливості реалізації громадянином 

права на працю в органах прокуратури України з додержанням 

встановлених вимог. До першої групи належать гарантії свободи праці, 

вільного та рівного доступу до державної служби, заборона необґрунтованої 

відмови у прийнятті на роботу та ін.» [16, с. 120]. 

Серед гарантій при проходженні служби і тих, що з них випливають, 

розрізняють: 

– організаційні (правила просування по службі, підстави присвоєння 

класних чинів, звільнення та інші гарантії, що встановлюються з метою 

забезпечення об’єктивності прийняття рішень і усунення суб’єктивізму по 

відношенню до підлеглих);  

– матеріальні (оплата праці, гарантійні та компенсаційні виплати);  

– соціально-побутові (забезпечення житлом, безкоштовним проїздом 

на території України тощо); 

– пенсійні;  

– гарантії соціального захисту (обов’язкове державне страхування); 

– гарантії судового захисту [16, с. 120]. 

 Опозитний характер гарантіям діяльності прокурорів мають 

обмеження. Це нормативно закріплений комплекс вимог, які ставляться 

перед працівниками прокуратури як обов’язкова умова перебування та 

несення служби на посаді в органах прокуратури. Так, дані вимоги можна 

поділити на три групи: обмеження, пов’язані з прийняттям на роботу, 

обмеження в процесі трудової діяльності та позаслужбові обмеження. До 

першої групи можна віднести: 

          – наявність громадянства України; 
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        – наявність освіти, здобутої в Україні (або на території колишнього 

СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра, а також вищої юридичної освіти за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах та визнаної в 

Україні у встановленому законом порядку; 

      – наявність стажу роботи в галузі права не менше двох років 

     – володіння державною мовою; 

     – відсутність захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків 

прокурора 

      – наявність повної дієздатності; 

      – відсутність не знятої чи непогашеної судимості або адміністративних 

стягнень за вчинення корупційного правопорушення.  

Другу групу складають наступні види вимог: 

    – обов’язкова наявність необхідних ділових і моральних якостей; 

    – складання Присяги працівника прокуратури, що ґрунтується на 

правових і морально-етичних засадах, порушення яких зумовлює 

несумісність подальшого перебування особи в органах прокуратури;  

     – неможливість участі у політичних партіях, участі у політичних акціях, 

мітингах, страйках; 

     – неможливість займатись підприємницькою діяльністю; 

     – дотримання положень Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. (щодо обов’язковості щорічного 

надання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік, обмеження щодо роботи близьких осіб, 

запобігання конфлікту інтересів під час виконання службових 

повноважень). 

Позаслужбові обмеження здебільшого стосуються етичних вимог до 

поведінки працівників органів прокуратури, таких як: 

    – недопущення поведінки, що може зашкодити репутації та авторитету як 

державної служби в цілому, так і системі прокуратури зокрема; 
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    – обмеження щодо участі в деяких об’єднаннях, що можуть 

дискредитувати або дискредитують державні цінності. 

Завершальним елементом правового статусу працівника прокуратури є 

юридична відповідальність, яка може настати за невиконання або неналежне 

виконання працівником прокуратури своїх зобов’язань. Юридична 

відповідальність – це заходи державного примусу, що ґрунтуються на 

юридичному і громадському осуді правопорушника, або встановлення щодо 

нього певних негативних наслідків у формі обмеження, позбавлення 

особистих чи майнових прав [31, с. 412]. Необхідно зауважити, що даний 

елемент правового статусу прокурора є специфічним, що обумовлюється 

природою останнього та його дуальністю. Чітко встановлені заходи, які 

застосовуються до прокурорів за порушення ними своїх обов’язків, 

передбачені чинним законодавством. 

Стаття 43 Закону України «Про прокуратуру» визначає такі підстави 

притягнення працівників прокуратури до дисциплінарної відповідальності: 

невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;  

розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою 

прокуророві під час виконання повноважень;  

порушення встановленого законом порядку подання декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;  

вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати 

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

непідкупності органів прокуратури;  

систематичне (два і більше разів протягом одного року) або 

одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;  

порушення правил внутрішнього службового розпорядку;  

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 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran249#n249
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran249#n249
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публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за 

відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення;  

публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості. 

Крім того, Дисциплінарний статут прокуратури України в статті 8 

закріплює, що дисциплінарні стягнення щодо прокурорсько-слідчих 

працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ 

прокуратури застосовуються за невиконання чи неналежне виконання 

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

прокуратури.  

Таким чином, під дисциплінарним проступком працівника 

прокуратури слід розуміти «активні дії чи бездіяльність, які порушують 

норми права, що тягне відповідальність, встановлену відповідним законом. 

При цьому норми, що визначають дисциплінарну відповідальність, повинні 

враховувати певні сторони управлінських відносин, серед яких виділяють 

три основних: 

1) правове положення суб’єктів державного управління; 

2) засоби забезпечення дисципліни в сфері державного управління; 

3) процесуальні форми впливу на порушників дисципліни» [32, с. 46]. 

Дані заходи є відмінними від дисциплінарних стягнень, які загалом 

застосовуються до усіх працівників. Дисциплінарна відповідальність 

працівників прокуратури регламентується Дисциплінарним статутом, який 

детально характеризує усі аспекти порушення, а також визначає порядок 

застосування стягнень. 

Для працівника прокуратури передбачені наступні дисциплінарні 

стягнення:  

догана;  

заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 



45 

 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора України);  

звільнення з посади в органах прокуратури [16, с. 147].  

Таким чином, можна констатувати, що юридична відповідальність 

працівників прокуратури з огляду на виконувану ними діяльність і є, з 

одного боку, засобом впливу на неправомірну поведінку, а з іншого – 

формою захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб у державі від неправомірних дій і перевищення службових повноважень 

з боку прокурорів і слідчих [16, с. 147].  

Резюмуючи, необхідно зауважити, що закріплений законодавчими 

актами України правовий статус працівників органів прокуратури свідчить 

про важливість та одночасно складність виконання покладених на них 

державою обов’язків. Соціальне значення правового статусу полягає саме у 

обумовленні кореспондуючих прав та пільг передбаченим законодавством 

обов’язків та обмежень для працівників прокуратури та створенні 

адекватних умов для їх реалізації. Без забезпечення можливостей реалізації 

комплексу прав та гарантій останні залишаються формальними 

деклараціями, які не мають жодної практичної цінності. Соціальне 

забезпечення працівників органів прокуратури – це не тільки запорука 

безпеки та ефективності їх професійної діяльності, а й мотиваційне джерело 

для працівників, які мають ставити інтереси держави вище власних 

професійних інтересів.  

Адекватне реагування на зміни правового статусу працівників органів 

прокуратури відповідними змінами в системі соціального захисту і, зокрема, 

соціального забезпечення, підвищить престижність державної служби, що 

особливо важливо на етапі переорієнтації державного курсу розвитку. Крім 

того, забезпечення практичних умов реалізації соціально-забезпечувальних 

заходів суттєво підвищить їх соціальне, гуманне значення, реалізуючи таким 

чином один з найголовніших напрямків державної соціальної політики в 

сфері державної служби.  
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1.3 Нормативно-правове регулювання соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури 

 

Виникнення на пострадянському просторі нових незалежних держав, в 

тому числі і України, стало початком для зародження вітчизняного права 

соціального забезпечення, яке на сьогодні є досить молодою галуззю права, 

що перебуває у постійному розвитку. Право на соціальне забезпечення 

визнається міжнародною спільнотою як одне з основоположних прав кожної 

людини. Воно включає право на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, 

втрати годувальника, при досягненні похилого віку, тобто при будь-якій 

втраті засобів до існування з обставин, які не залежать від людини.  

Соціальна захищеність державних службовців, в тому числі й 

працівників органів прокуратури, носить не стільки гуманне забарвлення, 

скільки є об’єктивною необхідністю. Захист тих, хто стоїть на сторожі 

державних інтересів, є незамінним елементом у механізмі, який забезпечує 

реалізацію державної влади. Таким чином, соціальна захищеність 

працівників органів прокуратури має раціональне підґрунтя.  

Захист прав людини пронизує усю багатогранну діяльність прокурора. 

Які б дії не здійснював прокурор, реалізовуючи надані йому повноваження, 

якої б галузі не торкалась би його діяльність, у першу чергу вивчається 

питання, чи дотримуються права та свободи людини і громадянина. Якщо 

діяльність прокурора виступає настільки важливою базою для існування 

правового режиму в державі, то це означає, що діяльність тих, хто виконує 

цю роль, потребує особливої підтримки. І ця підтримка, перш за все, 

виражається у соціальному забезпеченні, нормативно-правове регулювання 

якого має важливе значення.  

Слово «норма» в перекладі з латинської означає «зразок», а 

нормативне регулювання суспільних відносин, що є установкою загальних 

правил для визначення групи конкретних випадків [33, c. 160]. Норма права 

– це загальновизнане правило поведінки, яке може поширюватися на 
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необмежену кількість осіб і розраховується на багаторазове застосування. 

Найважливішою якістю правової норми є те, що кожна з них являє собою 

загальнообов’язкове правило поведінки, що встановлюється чи 

санкціонується державою.  

Правові норми передбачають ту поведінку, котру вимагає держава і 

якій вона гарантує необхідний захист та підтримку. Ці загальні правила 

поведінки розраховані не на разові, індивідуальні обставини, а на систему, 

на ряд обставин, що повторюються [34, c. 369].  

Нормативний характер права дає можливість виразити типові для 

даного суспільства протиріччя й способи вирішення можливих спорів і 

конфліктів; відображає об’єктивну потребу охопити загальним правилом 

повторювані кожного дня акти виробництва, розподілу й обміну продуктів 

та намагання зробити так, щоб окрема людина підкорялася загальним 

законам виробництва й обміну. Нормативність є універсальною та 

глибинною якістю права. Норма є як у старовинному звичаї, так і у 

сучасному законі [35,                    c. 282-285]. 

Науковець Л.І. Заморська стверджує, що нормативність, яка властива 

праву, в цілому слід розуміти як дещо глибинне юридично й більш значиме 

соціально, безпосередньо пов’язане з власною цінністю права. 

Нормативність за вказаним змістом означає, що за допомогою загальних 

правил право здійснює реалізацію потреб суспільства в утвердженні 

нормативних начал і тому охоплює всі сфери соціального життя, для яких є 

необхідним юридичне регулювання [36, c. 25]. Однак відзначимо, що 

значення нормативності характерної для права, не вичерпується закладеним 

у ній регулятивним і демократичним потенціалом. Той аспект, що право є 

системою норм, ще не розкриває остаточно всього того соціального й 

юридичного, що є властивим нормативності права. У зв’язку з необхідністю 

забезпечення нормативного початку суспільство й саме право являють 

собою цілісну нормативно регулюючу систему, яка має глибокий правовий 

зміст і побудована на єдиних правових принципах та загальних положеннях. 
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Саме нормативність, що розглядається в такому глибокому розумінні, являє 

собою одну з головних «внутрішніх пружин», є одним із «стрижнів» 

правового регулювання в суспільстві й тому має значення закономірності, 

яка виражається у визначеній властивості, і неврахування, а тим більше 

ігнорування якої призводить до немалих більш ґрунтовних наслідків та 

втрат. Право з цієї точки зору є найбільш адекватною вимогою з боку 

суспільства, вираження й втілення нормативних начал в його житті, 

покликаних забезпечувати належний рівень організованості й 

упорядкованості суспільних відносин [37, c. 86]. Тому нормативність слід 

розуміти не тільки в тому контексті, що акти мають нормативний характер, 

а й у тому, що завдяки їм досягається загальна впорядкованість відповідної 

групи суспільних відносин, а кожний нормативно-правовий акт важливий 

сам по собі в тій мірі, в якій він сприяє загальній упорядкованості в усій 

системі актів, які й забезпечують цю загальну впорядкованість.  

Для права характерним є не просто нормативність, а нормативність 

особливої якості, яка не відокремлюється від специфічного правового змісту 

і виражається в цілісній регулюючій нормативній системі, що пронизана 

принципами, загальними положеннями та регулятивними началами – 

єдиним юридичним порядком та, як правило, особливим юридичним 

режимом. Усе це будується так, що регулювання в кінцевому результаті 

«виходить» на суб’єктивні права, якими наділяються суб’єкти. Можна 

зробити висновок про те, що норми права – це головний осередок всієї 

системи правових засобів. Адже власне норми не є єдиним складовим 

елемент змісту права.  

Зміст права в детальному аналізі є більш об’ємний, багатогранний, 

багатий, який включає в себе правові феномени, що складають цілісний 

юридичний організм. Тому вважаємо, що за допомогою норми в суспільне 

життя вносяться суттєві елементи рівності та єдності, а втілений 

юридичними нормами порядок розповсюджується на всіх учасників 

відносин. Внаслідок цього формується демократичний потенціал законності, 
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реальне втілення чинних юридичних норм відповідно до вимог рівності всіх 

перед законом, що забезпечує утвердження демократичних принципів у 

суспільному житті.  

Наразі, на нашу думку, таке бачення права є необхідним та логічним. 

Демократичні перетворення, перехід суспільства у новий стан, 

передбачають таке перетворення суспільних відносин, при якому в повній 

мірі відкрилася б  можливість для творчої ініціативи людей, їх колективів, у 

тому числі працівників органів прокуратури.  

Основи щодо змісту та значення правового регулювання у суспільстві 

розроблені в загальній теорій держави і права. Суть правового регулювання 

полягає в тому, щоб підкорити волю суб’єктів волі панівного класу, зведеній 

до закону, тобто норм права [38, с. 57]. Як стверджує науковець А.М. Куліш, 

правове регулювання – це здійснюваний в інтересах суспільства за 

допомогою норм права вплив на поведінку учасників суспільних відносин з 

метою встановлення й упорядкування останніх [39, с. 62]. Таким чином, 

нормативно-правове регулювання – це встановлений цілями правової 

демократичної держави вплив норм права на суспільні відносини за 

допомогою певних юридичних засобів та способів.  

Досліджуючи історію розвитку нормативно-правового регулювання 

суспільних відносин можна сказати, що вони складаються з трьох 

самостійних груп. Перша група являє собою відносини людей щодо обміну 

цінностями; друга – відносини з владного управління суспільством; третя – 

це відносини із забезпечення правопорядку, які покликані забезпечити 

нормальне функціонування процесів управління в суспільстві [40, с. 92]. 

Саме в межах третьої групи і з’являється правове регулювання 

прокурорських працівників, поява яких зумовлена існуючими у всі часи 

порушеннями прав, свобод та законних інтересів людей. 

Сутність нормативно-правового регулювання соціального 

забезпечення прокурорських працівників включає в себе найважливіший 

засіб, а саме нормативно-правові акти, що закріплюють загальні правила 
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поведінки людей, в тому числі і працівників державних органів. На думку 

М.І. Матузова та О.В. Малько, нормативно-правові акти є основною та 

найбільш досконалою формою сучасного права. Їх велика цінність 

порівняно з іншими формами пов’язана, перш за все, з посиленням ролі 

держави в регулюванні суспільно важливих відносин. Крім того, їх 

широкому використанню сприяють такі якості як здатність централізовано 

регулювати різні відносини, швидко реагувати на зміни потреб суспільного 

розвитку, чіткість і доступність викладення виражених у ньому приписів 

[10, c. 379]. 

Захищеність працівників органів прокуратури являє собою комплекс 

заходів, законодавчо закріплених та практично реалізованих в системі 

соціального захисту працівників органів прокуратури. Варто зауважити, що 

в залежності від аспектів трудової діяльності працівників органів 

прокуратури її можна поділити на правову, соціальну та морально-

психологічну.  

Конституційний Суд України, розглянувши проблему, пов’язану з 

реалізацією права на соціальний захист, сформулював свою правову 

позицію, згідно з якою Основний Закон виокремив певні категорії громадян, 

які потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. 

Стаття 17 Конституції України вказує, що це є громадяни, які перебувають 

на службі у військових формуваннях і правоохоронних органах держави, 

забезпечуючи суверенітет та її територіальну цілісність, економічну та 

інформаційну безпеку, а саме: у Збройних Силах України, органах Служби 

безпеки України, органах внутрішніх справ, органах прокуратури, органах 

охорони державного кордону України, податкової міліції, в Управлінні 

державної охорони України, Державної пожежної охорони тощо (Рішення 

Конституційного Суду України від 06 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі 

щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо 

пільг, компенсацій і гарантій) [41].  
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Необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цих 

категорій громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення 

зумовлена в першу чергу тим, що служба в правоохоронних органах та 

військових формуваннях пов’язана з ризиком для життя та здоров’я, 

підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, 

фізичних, вольових та інших якостей. Окрім цього, до даної категорії 

працівників у окремих випадках, які передбаченні Конституцією України, в 

законодавчому порядку запроваджено певні обмеження окремих 

конституційних прав і свобод. Тому є необхідним дослідити вітчизняне 

законодавство про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури, 

здійснити аналіз стану їх захищеності та подальшого розвитку соціального 

забезпечення прокурорів. 

Стратегічна мета сучасної цивілізаційної держави полягає у 

проведенні ефективної соціальної політики, спрямованої на забезпечення 

належного матеріального становища її громадян. Розвиток держави є 

відображенням соціальної структури суспільства, а показником якісної 

соціальної політики є реалізація державних соціальних стандартів та 

гарантій, що вказують на політику держави загалом. 

Сьогодні соціально-економічні тенденції розвитку України свідчать 

про кризові явища в сфері соціального забезпечення, що суперечить вступу 

України до Європейського Союзу як рівноправного партнера. Програма 

економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», що була 

оприлюднена Комітетом з економічних реформ при Президентові України 

02 червня 2010 року зазначила, що світова економічна криза не оминула 

Україну, болісно зачепивши майже всі галузі економіки. В умовах, коли 

джерела швидкого зростання докризових років вичерпано, єдиний шлях 

виходу України на траєкторію сталого розвитку – це рішучі та всеосяжні 

реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності у світовому 

масштабі економіки, формування професійної та ефективної системи 
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державного управління і зрештою – на підвищення добробуту українських 

громадян [42]. І хоча необхідність реформування соціальної сфери є 

офіційно проголошеним напрямом діяльності Української держави, проте 

залишаються невизначеними багато питань, без вирішення яких неможливо 

створити умови для дієвих соціальних реформ. Основоположною у цій 

частині нам видається проблема встановленнях нових державних стандартів 

та гарантій як основи соціального забезпечення в Україні. 

Провідну роль у законодавчому регулюванні соціального 

забезпечення працівників органів прокурати відіграють норми Основного 

Закону, що мають пряму дію, саме вони є основою для прийняття 

нормативно-правових актів. У нашому випадку – це нормативно-правові 

акти в сфері соціального забезпечення. Конституція України статтею 121 

встановлює, що прокуратура України є єдиною системою та зазначає 

основні функції, які покладені на працівників органів прокуратури, а саме: 

підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян; нагляд за додержанням прав і 

свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і 

службовими особами [4].  

У галузевому наказі Генерального прокурора України «Про 

організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України» від 15 

вересня 2014 року № 2 ГН вказується, що керівники усіх рівнів повинні 

постійно дбати про поліпшення умов праці, побуту і відпочинку 

працівників, приділяти увагу питанням їх матеріального і соціального 

захисту, проявляти турботу до ветеранів органів прокуратури, їх сімей, 



53 

 

родин працівників, які втратили працездатність, постраждали чи загинули 

при виконанні службових обов’язків, підтримувати з ними зв’язок, надавати 

допомогу у вирішенні соціально-побутових питань [43]. Тобто ми бачимо, 

що держава намагається повністю забезпечити належні умови для 

виконання трудових обов’язків як під час робочого процесу, так і в питаннях 

побуту чи часу відпочинку працівника прокуратури. Це стосується не тільки 

того проміжку часу, протягом якого вони проходять службу, але і після 

виходу на пенсію. Також увага приділяється членам родини при розв’язанні 

соціально-побутових проблем. 

Найважливішу роль у системі законодавчих актів, які регулюють 

соціальне забезпечення працівників органів прокуратури, є Закон України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3]. Розділ IX даного Закону 

регулює питання соціального та матеріально-побутового забезпечення 

прокурора та інших працівників органів прокуратури, а саме статті 81-86. 

Стаття 84 встановлює заходи соціального захисту працівників органів 

прокуратури, а саме: у разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, прокурор одержує компенсацію в розмірі 

від річної до п’ятирічної заробітної плати залежно від ступеня втрати 

працездатності, а у разі його загибелі із зазначеної причини сім’ї або 

утриманцям загиблого виплачується одноразова допомога в розмірі 

десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яка складається з 

посадового окладу та надбавки за класний чин [3].  

Порядок, умови компенсації та виплати одноразової допомоги 

визначаються Кабінетом Міністрів України; поховання прокурора, який 

загинув (помер) у зв’язку з виконанням службових обов’язків, або 

прокурора, звільненого з посади, який помер внаслідок заподіяння тілесних 

ушкоджень чи іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з виконанням службових 

обов’язків, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються органам 

прокуратури у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України. За сім’єю загиблого зберігається право на одержання житла на 
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умовах і підставах, що існували на час загибелі прокурора; за пенсіонерами і 

членами їхніх сімей зберігаються гарантії соціального захисту, передбачені 

цим Законом та іншими законодавчими актами. Пенсіонери і члени їхніх 

сімей, що проживають разом із ними, мають також право на безкоштовне 

медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували 

на обліку до виходу на пенсію прокурора [3].  

Специфіка діяльності працівників органів прокуратури полягає в тому, 

що, маючи широке коло повноважень у сфері забезпечення прав та свобод 

громадян від злочинних та інших посягань, співробітники цих органів 

нерідко самі залишаються незахищеними. Крім того, служба в органах 

прокуратури накладає ряд істотних обмежень на їх правовий статус. 

Особливо важливо відмітити, що дана категорія працівників не має права 

займатися підприємницькою та іншою оплачуваною діяльністю, за 

винятком педагогічної, наукової або іншої творчої діяльності, так як стаття 

42 Конституції України [4] передбачає, що підприємницька діяльність 

депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування обмежується законом.  

Сучасний стан соціально-правової захищеності працівників органів 

прокуратури зазнає суттєвих змін у зв’язку з прийняттям євроінтеграційного 

курсу та адаптацією національного законодавства про прокуратуру до 

європейського. Відбулось позбавлення прокурорів надмірних повноважень 

щодо здійснення «загального нагляду» та зосередження основної уваги на 

питаннях, пов’язаних із кримінальним судочинством. Представництво 

інтересів держави в суді віднині планується здійснювати лише у випадках 

порушення або загрози порушення інтересів держави. 

Реструктуризація системи органів прокуратури та переорієнтація 

функціонального навантаження на практиці реалізується через багатоетапну 

роботу з кадровим персоналом – вивільнення, ротації, підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації, прийняття на роботу нових спеціалістів 

тощо. Однак, як правило, реформування будь-якої служби в системі 
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державних органів передбачає зміни не тільки в їх меті та завданнях, 

правовому статусі посадових осіб, а й у заходах їх захищеності.  

Орієнтація на європейський курс розвитку внесла суттєві зміни у 

внутрішню та зовнішню систему прокуратури. По-перше, передбачається 

суттєве скорочення чисельності працівників органів прокуратури із 18 500 

до 15 000 осіб. По-друге, скасовано повсюдність реалізації прокурорського 

контролю. По-третє, запроваджено два органи прокурорського 

самоврядування та нова система місцевих прокуратур.  

У процесі дослідження стану сучасної захищеності прокурорів в 

умовах кардинального реформування системи прокуратур в рамках 

соціального забезпечення найбільше занепокоєння викликає реформа 

пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури. Як відомо, 

відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» в редакції 

Закону № 213-VII 02.03.2015) [44], тимчасово, у період з 01 квітня 2015 року 

по 31 грудня 2015 року особам, на яких поширювалась його дія у період 

роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного 

довічного грошового утримання у передбачених Законом України «Про 

державну службу» порядку та умовах, а також Законами України «Про 

статус народного депутата України» «Про прокуратуру» [3] «Про 

судоустрій і статус суддів» [45] пенсії не виплачувались. Крім цього, з 01 

січня 2016 року пенсія працівникам прокуратури, призначена відповідно до 

Закону України «Про державну службу» [44] буде виплачуватись у розмірі, 

обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» [46], а згідно з пунктом 5 Прикінцевих 

положень Закону України від 02 березня 2015 року № 213-VІІІ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення» [47] від 01 червня 2015 року скасовано норми щодо 

призначення (перерахунку) пенсій державним службовцям. 

Таким чином, працівники прокуратури поряд з іншими категоріями 

державних службовців позбавлені чи не найголовнішого соціально-
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забезпечувального заходу – особливого режиму фінансового піклування 

держави про професійну категорію державного значення після офіційного 

віку втрати працездатності. Для усіх загальновідомим є те, що пенсія 

державного службовця носить не тільки загальнодержавне страхувальне 

значення, а й є елементом стимулювання тривалої та сумлінної державної 

служби на користь не власних, а публічних інтересів. Пенсія також є 

компенсаційним елементом за роботу, пов’язану з ризиками для фізичного 

та емоційного здоров’я. Таке кардинальне реформування пенсійного 

забезпечення працівників органів прокуратури матиме ряд негативних 

наслідків, до яких слід віднести наступні: 

1) відтік досвідчених кадрів з органів прокуратури та небажання 

молодих спеціалістів працювати в умовах підвищеної інтелектуальної, 

емоціональної інтенсивності та невисокого рівня оплати праці без 

отримання максимального перспективного соціально-економічного ефекту 

після виходу на пенсію; 

2) соціальна несправедливість, яка виявлятиметься між працівниками 

прокуратури, які вийшли на пенсію до вступу в силу законодавчих норм про 

відміну спеціальних пенсій, та тими, хто права на таку пенсію вже не мав, а 

також державна соціальна недбалість, яка виявлятиметься у неможливості 

правового врегулювання даної ситуації; 

3) чергове зниження престижності державної служби в очах громадян 

у результаті скасування пільг для найбільш інтелектуального та 

професійного прошарку населення, на який традиційно спирається державна 

влада; 

4) зниження рівня законності та підвищення рівня корупції в умовах, 

коли рівень заробітних плат ще залишається на колишньому рівні, а право 

на особливі пенсійні умови вже не діє, зменшується страх втратити роботу 

через вчинення корупційних дій; 
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5) послаблення управлінського рівня державного апарату внаслідок 

вищезазначених факторів, що є неприпустимим явищем в умовах 

економічної стагнації. 

 Як бачимо, негативні наслідки пенсійної реформи як для 

системи прокуратури, так і для всієї системи державної служби відчутні, 

натомість позитивні не будуть виправдовувати очікування. Згідно з 

підрахунками, наданими Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. 

М. Птухи НАН України, відміна спеціальних пенсій кожному пенсіонерові 

принесе всього 29 гривень, так як кількість пенсіонерів, які мають право на 

отримання пенсії згідно з Законом України «Про державну службу», складає 

менше 2 % від загальної кількості [13]. Тому зовсім не можна погодитись з 

твердженням К.В. Федчишиної щодо того, що скасування «необґрунтовано 

великих розмірів пенсій спецпенсіонерів зменшить навантаження на 

Державний бюджет України» [48, с. 29]. Працівники органів прокуратури 

здійснюють важливу та небезпечну діяльність, яка направлена на охорону 

прав, свобод і законних інтересів громадян. Саме тому їх пенсійне 

забезпечення повинно мати достатній обсяг щодо підтримання 

життєдіяльності на гідному рівні після виходу на пенсію. 

В умовах суттєвого обмеження пенсійного забезпечення працівників 

органів прокуратури особливої актуальності набуває питання оплати праці 

прокурорів та їх матеріального забезпечення. Норма статті 81 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3] більш детально 

визначає умови та розміри заробітних плат прокурорів у порівнянні із 

Законом 1991 року. Сьогодні середня заробітна плата пересічного прокурора 

становить 3-4 тисячі гривень, до неї входять посадовий оклад, премії та 

надбавки. Проте вже до кінця 2015 року в результаті проведення реформ 

планується підняти її рівень з 4 до 12 або навіть до 15 тисяч гривень [49]. 

Безперечно, якщо наміри все-таки втіляться в законодавчу реальність, 

результат матиме великий позитивний ефект, особливо в умовах 
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законодавчих зміни у їх правовому статусі згідно з Законом України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3].  

Відтак, як вже було зауважено, органи прокуратури позбавляються 

повноважень щодо безпосереднього втручання в діяльність громадян, 

приватних підприємств та організацій поза сферою кримінального 

судочинства, зокрема права безперешкодного відвідування приміщень 

приватних суб’єктів господарювання, витребування та вилучення у 

зазначених осіб документів, виклику та отримання пояснень тощо, а отже, 

фактично, повноваження працівників прокуратури у сфері суспільних 

відносин, не пов’язаних із кримінальним судочинством, обмежуються 

виключно її можливістю здійснювати дії, пов’язані з виконанням 

конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави 

в суді, а це означає, що обсяг повноважень прокурора аналогічний 

комплексу прав адвоката при наданні правової допомоги. Крім того, 

законодавець має намір посилити рівень змагальності шляхом надання 

останнім однакових можливостей з прокурором у процесі представництва у 

суді. Зокрема, адвокат матиме право безперешкодно входити до приміщень 

підприємств, установ і організацій для ознайомлення з документами та 

матеріалами, необхідними для здійснення адвокатської діяльності, право на 

безоплатний доступ до інформаційних баз даних державних органів тощо. 

Запропоновані зміни разом з існуючими на сьогодні повноваженнями 

адвоката підвищать його статус та нададуть безпрецедентний комплекс 

прав, який дозволить йому ефективно змагатися із прокурором у 

відстоюванні позиції захисту. Однак, в такому випадку, може виникнути 

мотиваційний дисбаланс між прокурором та адвокатом, адже розмір 

заробітної плати працівника органу прокуратури суттєво менший у 

порівнянні з гонораром приватного адвоката. Тому збільшення розміру 

заробітних плат є цілком логічним та раціональним кроком. 

Стаття 83 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 

передбачає право працівників прокуратури на отримання матеріальної 
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допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати, а також на службове житло за 

місцем знаходження прокуратури. Порядок, підстави та умови надання 

службового житла працівникам прокуратури визначені постановою Ради 

Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37 «Про службові жилі приміщення» [50], 

постановою Кабінету Міністрів України «Про доповнення Переліку 

категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення» 

від 15.03.1999 № 380  [51] та наказом Генерального прокурора України від 

16.04.2004 № 48/13-ок «Про затвердження переліку категорій працівників 

органів прокуратури, яким може бути надано службове житло та про 

затвердження Положення про облік та розподіл службової житлової площі 

Генеральної прокуратури України» [52]. Забезпечення працівників органів 

прокуратури охороною, транспортом та засобами зв’язку, засобами 

індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, іншим необхідним майном 

здійснюється за державні кошти. 

Захищеність працівників органів прокуратури не можна вважати 

комплексно завершеною без врахування такого аспекту як морально-

психологічний захист. Так, Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 року окрім вимог, передбачених статтею 27, що стосуються наявності 

вищої юридичної освіти, стажу роботи в галузі права не менше двох років 

володіння державною мовою, відсутності захворювань, що перешкоджають 

виконанню обов’язків прокурора, вимог щодо несумісності, передбачає 

необхідність володіння високими моральними якостями. Крім того, як 

зазначає І.В. Озерський, при прийомі на роботу в органи прокуратури слід 

зважати і на психологічні протипоказання до професійної діяльності, серед 

яких:  

мотиваційно-ціннісні протипоказання (низький рівень моральності, 

нечесність, користолюбство, безвідповідальність у роботі, 

недисциплінованість, недобросовісність);  
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інтелектуальні протипоказання (знижений інтелект, інтелектуальна 

ригідність, нерозвинена уява, слабка пам’ять, слабка пізнавальна 

активність);  

комунікативні протипоказання (виражена інтровертність, 

властолюбство, цинізм, надмірна агресивність, риси залежності, уразливість, 

відсутність емпатії);  

особистісні протипоказання (неадекватна самооцінка, відсутність 

самостійності, пасивність, наявність внутрішніх конфліктів, песимізм, 

емоційна нестійкість) [53, с. 234]. Таким чином, законодавчо до кандидатів 

та вже працюючих прокурорів висуваються високі вимоги щодо 

підтримання своїх емоційних, моральних якостей на дуже високому рівні. 

Однак, законодавчі гарантії щодо забезпечення їх захисту під час виконання 

професійної діяльності відсутні, а отже це стає завданням виключно самого 

працівника. Більш того, в умовах реформування системи прокуратури та в 

рамках програми щодо «очищення влади» такі вимоги тільки зростають. На 

виконання п. 5-1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про 

прокуратуру» Генеральною прокуратурою України затверджені Порядки 

проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття 

посад у місцевих прокуратурах [52]. 

Необхідно зазначити, що система законодавчого регулювання 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури не обмежується 

тільки Законом України «Про прокуратуру», адже практично кожен закон 

прямим або не прямим чином деталізує, регулює відносини та стосується 

діяльності, що здійснюється органами прокуратури. До таких законів також 

слід віднести: Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 

року (останні зміни від 26 жовтня 2014 року), Закон України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 

1993 року (останні зміни від 26 жовтня 2014 року), Закон України «Про 

оплату праці» від 24 березня 1995 року (останні зміни від 26 жовтня 2014 

року), Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування» від 18 січня 2001року, Закон України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» від 19 листопада1992 року, Закон України 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року, Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року, 

також такі кодифіковані нормативні акти: Кримінальний кодекс України,                  

Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю України тощо. 

Але як показує практика, процес становлення права соціального 

забезпечення є досить складним, відповідно як і створення належної 

нормативно-правової бази, яка б могла регулювати та забезпечувати гідні 

умови життя.  

Слід додати, що Україна з моменту проголошення незалежності стала 

складовою міжнародної системи захисту прав людини, взяла на себе 

зобов’язання, зокрема у рамках Європейської системи захисту прав людини, 

яка є найбільш розвинутою й ефективною у світі. Регулювання соціально-

трудових відносин, забезпечення захисту трудових прав потребує прийняття 

нових рішень у сучасних умовах. Тенденція до спільного розуміння різними 

державами змісту й об’єму соціальних прав людини спонукають до пошуку 

загальних моделей вирішення загальних проблем. Разом з цим слід 

ураховувати національні особливості та реальний стан економіки при 

запозиченні правових норм та перенесення їх у законодавство України. 

Тому, ми вважаємо, за доцільне визначити межі запозичення іноземних 

правових норм. Як зазначає відомий американський економіст Дж. 

Голбрейт, «необхідно відшукати таку систему, котра найліпшим чином 

пов’язала б у одне ціле ринкову орієнтацію з орієнтацією на задоволення 

соціальних потреб» [54, c. 132]. Процес конвергенції може бути вдалим при 

дотриманні таких умов і перенесенні кращих моделей, ідей, принципів із 

закордонного законодавства; збереженні всього найкращого у вітчизняному; 

врахуванні особливостей національної правової системи.  
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Звідси випливає, що соціальне забезпечення працівників органів 

прокуратури, цей комплекс пільг і переваг, що закріплені в нормативно-

правових актах, повинен не тільки компенсувати важкі умови праці й право 

обмеження, а також сприяти забезпеченості законності в діяльності 

працівників органів прокуратури.  

Доцільно вважити, що соціальне забезпечення є одним із найдієвіших 

засобів підвищення трудової активності працівників органів прокуратури. 

Тому дослідження та вдосконалення даного питання дуже важливе для 

науки трудового права. Слід зазначити, що конституційними нормами 

соціальне забезпечення безпосередньо не закріплюється. Прокурорські 

працівники мають право на конкретний вид матеріального забезпечення 

лише на підставі нормативно-правових актів у цій сфері. Вважаємо, що 

питання соціального забезпечення працівників органів прокуратури може 

бути розглянуто не тільки як забезпеченість матеріальними, соціальними та 

культурними благами, а й як реальна можливість для самоосвіти, 

підвищення правового й культурного рівня. Цей комплекс, який складає 

соціальне забезпечення, на нашу думку, не забезпечується нормативно-

правовим регулюванням у повній мірі.  

Враховуючи викладене, можемо зробити висновок, що нормативно-

правове регулювання соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури на сьогодні залишається не на найвищому рівні й потребує 

вдосконалення та офіційного закріплення. На нашу думку, необхідність 

такої організації працівників органів прокуратури, яка б забезпечувала 

ефективність їх службово-трудової діяльності, очевидна.  

 

 

Висновки до розділу 1 

1. Закріплений законодавчими актами України правовий статус 

працівників органів прокуратури свідчить про важливість та одночасно 

складність виконання покладених на них державою обов’язків.  
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2. Сфера діяльності прокуратури як органа державної влади з моменту 

її утворення й до сьогодення направлена на забезпечення верховенства 

права,  охорону й захист інтересів держави і суспільства, підтримку 

державного звинувачення, боротьбу зі злочинністю, зміцнення 

правопорядку, забезпечення дотримання законодавства України. 

3. Органи прокуратури України – це унікальні державні установи, 

оскільки саме вони покликані стати балансом, існування якого забезпечує 

виконання законів усіма органами влади. 

4. Перевага прокуратури виражається в централізованій системі її 

органів, що дозволяє прокурорам діяти в єдиному напрямі, узгоджено 

вирішувати проблеми зміцнення законності й захисту прав громадян. 

Засадами діяльності органів прокуратури є захист прав та свобод людини і 

громадянина від будь-яких посягань зовні, оскільки прокурори завжди 

робили акцент на здійсненні нагляду за виконанням законів, які 

закріплюють правовий статус особи, сприяючи тим самим реальному 

забезпеченню наданих громадянам Конституцією України прав та свобод. 

5. Поняття «правовий статус працівників органів прокуратури» можна 

визначити як систему прав та юридичних обов’язків, які закріплені 

нормативно-правовими актами України, ґрунтуються на конституційних 

принципах та визначають реальне положення працівників органів 

прокуратури у системі суспільних відносин. 

6. Адекватне реагування на зміни правового статусу працівників 

органів прокуратури відповідними змінами в системі соціального захисту і, 

зокрема, соціального забезпечення, підвищить престижність державної 

служби, що особливо важливо на етапі переорієнтації державного курсу 

розвитку. 

7. Соціальне значення правового статусу полягає саме в обумовленні 

кореспондуючих прав та пільг передбаченим законодавством обов’язків та 

обмежень для працівників прокуратури та створенні адекватних умов для їх 

реалізації. 
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8. Правовий статус прокурора має складатися з таких елементів: 

порядку призначення на посаду та порядку припинення трудової діяльності, 

характеристики прав та обов’язків, юридичних гарантій та обмежень, які 

виокремлюють працівників прокуратури з-поміж інших категорій 

працівників, та юридичної відповідальності прокурорів. 
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РОЗДІЛ 2 

 ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 

ПРОКУРАТУРИ 

 

2.1 Поняття та сутність соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури 

 

 

На сучасному перехідному етапі для України характерні теоретичні та 

практичні пошуки шляхів побудови дієвого державного апарату, який би 

виступав гарантом економічної, соціальної та політичної стабільності. 

Успішне вирішення багатьох питань державного управління залежить від 

діяльності державних органів, в тому числі й від органів прокуратури. Не 

секрет, що ефективність діяльності кожної державної, так само як і 

недержавної інституції, залежить від правильного добору, розстановки, 

кваліфікації, досвіду та забезпечення кадрового персоналу. Всі ці фактори 

суттєво впливають на ефективність їх управлінської діяльності, яка зараз 

дуже важлива для України. 

Якщо кваліфікація, досвід та кадрова розстановка частково залежить 

від самого працівника, то забезпечення його діяльності, яка реалізується в 

системі правових та соціальних заходів, залежить виключно від державних 

повноважень. Необхідно розуміти, що, дбаючи про інтереси працівника 

державного органу, який призначений для виконання державних функцій, 

держава дбає про власні інтереси та власний авторитет.  

Грамотне формування кадрового апарату органів прокуратури має 

базуватись на наступних засадах:  

адекватному матеріальному стимулюванні;  

обмеженнях, пов’язаних з професійною діяльністю та службовою 

дисципліною; 
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правовій культурі як засобі досягнення позитивної легітимної оцінки 

діяльності таких працівників від населення та соціальному захисті [55, 117].  

Останній являє собою комплекс гарантій та пільг, які реалізуються 

державою на виконання стратегії соціальної політики з метою забезпечення 

гідного життєвого рівня для фізичної та інтелектуальної самореалізації 

працівника. Тому, як справедливо зазначає С.П. Матвєєв, «державні 

службовці, з одного боку, виступаючи агентами публічної влади, реалізують 

функції держави, в тому числі й в області соціального захисту, з іншого 

боку, як громадяни та працівники державного апарату, беручи участь в 

державно-службових відносинах, самі потребують такого захисту» [55, 117]. 

Дані категорії працівників є вразливими, особливо враховуючи те, що 

працівники правоохоронних органів, зокрема органів прокуратури, 

здійснюють оперативну діяльність, виявляють незаконні дії, які можуть 

тягнути за собою наслідки у вигляді погіршення стану здоров’я чи навіть 

смерті.  

Соціальний захист здобув значної уваги науковців за останні роки 

розвитку української юридичної доктрини. Проблемами соціального захисту 

займались такі учені як В.М. Андріїв, В.А. Ачаркан, К.С. Батигін, 

Т.З. Гарасимів, І.В. Гущин, А.Д. Р.І. Іванова, М.І. Іншин, О.Л. Кучма, 

В.В. Лазор, Л.І. Лазор, В.І. Малюга, І.Є. Мельник, М.І. Мичко, Р.А. Онайко, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, Л.М. Сіньова, 

І.М. Сирота, Сташків, О.В. Тищенко, В.Л. Тучкова, В.М. Толкунова, 

Я.М. Фогель, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Чимало дискусій 

виникало з приводу розмежування понять «соціальний захист» та 

«соціальне забезпечення». По великому рахунку, дискусія вважається 

такою, що відбулася, проте вважаємо за необхідне висловити власну 

позицію з цього приводу, ґрунтуючись на основних наукових поглядах. Так, 

концепцію про те, що «соціальне забезпечення» та «соціальний захист» є 

синонімами поділяють С.М. Прилипко, Г.С. Гончарова та В.В. Жернаков. 

І.М. Сирота ж дотримується іншої точки зору. Він вважає, що поняття 
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«соціальний захист» ширше, ніж поняття «соціальне забезпечення». 

Узагальнюючи наукові позиції та прагнучи досягнення наукової 

одностайності, зауважуємо, що найголовнішим критерієм для формування 

та застосування наукових концепцій з цього приводу має стати Основний 

Закон України.  

Так, стаття 46 Конституції України закріплює, що «громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 

та в інших випадках, передбачених законом». Тому відповідно до Основного 

Закону України термін «соціальний захист» за своїм змістом є значно 

ширшим поняттям, до складу якого входить термін «соціальне 

забезпечення». Таким чином, поняття «соціальний захист» та «соціальне 

забезпечення» є самостійними та кожне з них має свої особливі ознаки. У 

широкому розумінні «соціальний захист» включає в себе «соціальне 

забезпечення» і в цьому є більш загальним поняттям. Потреба громадян у 

соціальному захисті обумовлюється соціальними ризиками, які закріплені у 

соціальному законодавстві, що й являє собою об’єктивну підставу. У свою 

чергу, соціальний захист проявляється через систему форм і видів 

соціального забезпечення. 

Соціальний захист у науці права соціального забезпечення 

визначається як зміст соціальної функції держави і представляє собою 

систему економічних, юридичних, організаційних заходів щодо 

забезпечення основних соціальних прав особистості в державі [56]. 

Соціальне ж забезпечення трактується як форма розподілу матеріальних 

благ з метою задоволення життєво необхідних індивідуальних потреб 

громадян при настанні соціального ризику за рахунок спеціальних 

соціальних фондів або за рахунок бюджетів різних рівнів у випадках та на 

умовах, встановлених у законі [57].  



68 

 

 Таким чином, можна навести наступні критерії для 

розмежування цих ключових понять права соціального забезпечення: 

1) соціальний захист має більш складну та розгалужену структуру, в 

широкому розумінні це більш ніж категорія права соціального забезпечення. 

Соціальний захист та забезпечення співвідносяться як ціле та його частина. 

Соціальний захист – це комплексний інститут, який поєднує риси державно-

публічного, гуманітарно-морального характеру. Складна природа 

соціального захисту виокремлює багатовекторну направленість способів та 

заходів впливу на суспільні відносини. Він включає в себе гарантії охорони 

праці, здоров’я, освіти тощо. Це не тільки правова, моральна категорія, а й 

соціальний інститут, одна з функцій держави, а також елемент національної 

культури. Соціальне забезпечення ж охоплює лише конкретні відносини, 

пов’язані з організацією розподільчих відносин щодо матеріального 

забезпечення громадян та членів їх сімей;  

2) на відміну від соціального захисту, який здебільшого має загальне 

політико-правове змістове навантаження, соціальне забезпечення 

обумовлене, головним чином, конкретними економічними можливостями 

держави; 

3) соціальний захист має абсолютний характер, його закріплює норма 

статті 46 Конституції України про безумовне право на соціальний захист, 

тоді як соціальне забезпечення, хоч і визначене конституційно, проте настає 

з виникненням певної умови – соціального ризику; 

4) соціальний захист та забезпечення різняться своїми об’єктами. Так, 

можна сказати, що об’єктом соціального захисту виступають відносини із 

забезпечення безпеки особистості, умов для реалізації інтересів та потреб, 

самореалізації, духовного розвитку, фізичного та морального здоров’я нації. 

Об’єктом соціального забезпечення є матеріальне благо розподільчого 

характеру (пенсія, грошова допомога, компенсація, пільга, субсидія), яке 

надається в грошовій або натуральній формі; 
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5) суб’єкти соціального забезпечення та захисту також різні за своїм 

характером. Суб’єктами соціального захисту за конституційною нормою є 

все населення і це відповідає соціальній політиці держави та соціальній 

культурі нації. Відносини соціального забезпечення мають специфічне коло 

суб’єктів. До тих, хто має право на одержання матеріальних благ відповідно 

до норм права соціального забезпечення належать особи, які втратили 

заробіток внаслідок страхового випадку, не мають засобів до існування, 

несуть підвищені витрати або перебувають за межею бідності (пенсіонери, 

особи з обмеженими функціональними можливостями, безпритульні, сім’ї з 

дітьми тощо ). 

Соціальний захист державного службовця – це різновид соціального 

захисту, сформований за суб’єктним критерієм. У даному випадку суб’єкт 

соціального захисту спеціальний, оскільки державний службовець має 

специфічний правовий статус. Так, М.І Іншин вважає, що державний 

службовець – це суб’єкт державного управління в системі професійної 

діяльності осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо 

практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну 

плату за рахунок державних коштів [58, с. 189]. На підставі даного 

визначення можна встановити специфічність правового статусу державних 

службовців, який зумовлений функціями і завданнями, що покликані 

реалізувати інтереси держави. 

Соціальний захист у системі державної служби – це не тільки 

необхідна гарантія того, що його діяльність буде стабільною, ефективною та 

дієвою. Це також і запорука того, що така діяльність буде професіональною. 

Невипадково О.О. Самойленко, погоджуючись з думкою М.І. Бармак, 

зауважує, що «формування чиновництва як особливого прошарку людей, 

відповідальних за успішне функціонування системи органів державної 

влади, суттєво підвищує їх суспільне значення» [59, с. 600]. Це означає, що 

трудова діяльність державних службовців має особливий характер та 

підпорядковується специфічному правовому режиму. 
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Не секрет, що діяльність працівників органів прокуратури носить 

характер підвищеної небезпеки та інтенсивності, характеризується високими 

вимогами службової дисципліни, норм професійної етики, моральної 

культури, а це означає, що поряд з пересічними працівниками останні не 

можуть в повному обсязі реалізувати комплекс своїх прав, оскільки 

державні інтереси в них переважають над власними. Так, згідно зі статтею 

18 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, 

затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 28.11.2012 № 

123, на працівника прокуратури можуть бути покладені певні обов’язки і у 

вільний від роботи час: «У разі явного порушення закону, очевидцем якого 

став працівник прокуратури, він вживає усіх можливих, передбачених 

законодавством, заходів для припинення протиправних дій та притягнення 

винних осіб до відповідальності». Також працівнику прокуратури «слід 

уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що 

можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання 

професійних обов’язків, скомпрометувати високе звання працівника 

прокуратури, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть 

зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний 

громадський резонанс. Поза службою поводити себе коректно і пристойно» 

[60].  

Зрозуміло, що обмеження мають компенсуватись кореспондуючими 

заходами додаткового піклування про таких працівників з боку держави, що 

входять в систему соціального захисту. Прикладом такого захисту можуть 

слугувати положення Порядку відшкодування непередбачуваних витрат у 

зв’язку з відкликанням прокурорів із щорічної основної або додаткової 

оплачуваної відпустки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.04.2015 № 209. Так, п. 2 Порядку передбачено, що для 

виконання невідкладних і непередбачуваних завдань прокурори можуть 

бути відкликані із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки 

за наказом керівника відповідного органу прокуратури. Наступними двома 

http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=182040
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пунктами закріплено, що невикористана частина таких відпусток надається 

прокуророві у будь-який час відповідного року чи приєднується до такої 

відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат у 

розмірі, визначеному згідно з підтверджуючими документами, та у межах 

видатків, передбачених на утримання відповідного органу прокуратури. 

Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється у разі попередньо 

оплачених послуг, пов’язаних з від’їздом та перебуванням прокурора в місці 

проведення відпустки у межах України або за кордоном, у зв’язку з його 

відкликанням з відпустки. Визначено, що відшкодовуються такі види 

витрат: 

1) пов’язані з оформленням дозволу за правилами в’їзду та 

перебування в місці проведення відпустки; 

2) пов’язані з витратами на повернення або заміну квитків на дорогу; 

3) пов’язані з розірванням цивільно-правових договорів відпочинку, 

лікування, організації подорожі; 

4) пов’язані з відмовою від заброньованих місць проживання та послуг 

[61].  

Як бачимо, відшкодування у зв’язку з відкликанням працівників 

органів прокуратури з відпустки компенсуються в системі соціального 

забезпечення, тому що носить економічний характер.  

Власне поняття соціального забезпечення не є новим для науки права 

соціального забезпечення. При цьому варто зауважити, що воно з’явилось 

навіть раніше за термін «соціальний захист» та набуло широкого вжитку 

вже у радянські часи. В Положенні про соціальне забезпечення трудящих 

від 31.10.1918 цей термін набуває смислового розкриття як комплекс заходів 

матеріального характеру, спрямованих на підтримку соціально вразливих та 

тих категорій населення, які опинилися в скрутному становищі, а також на 

попередження та відвернення негативних наслідків, які сталися внаслідок їх 

настання. Так, в статті 906 визначено, що «социальное обеспечение 

трудящихся распространяется на случаи:  
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а) оказания всех видов врачебной, лекарственной и т.п. помощи и 

родовспоможения нуждающимся в них лицам;  

б) временной утраты средств к существованию, вследствие 

нетрудоспособности, независимо от причины, ее вызвавшей (общие 

заболевания, увечья и т.п.);  

в) постоянной утраты (всех или части) средств к существованию, 

вследствие нетрудоспособности, вызванной увечьем, болезнью, старостью и 

т.п.;  

г) утраты средств к существованию, вследствие безработицы, 

происшедшей не по вине безработного» [62]. Про превентивний характер 

соціального забезпечення свідчить положення про те, що «в задачи 

социального обеспечения входит также и принятие предупредительных мер 

против заболеваний, увечий и т.п., а равно облегчения их последствий» [62]. 

І хоча прямого розкриття наукової дефініції документ не містить, його 

сутнісне наповнення очевидне. 

Закріплення терміна «соціальне забезпечення» на міжнародному рівні 

відбулося 1966 року в статті 9  Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні та культурні права [63]. 

Про генезис соціального забезпечення як історичного явища можна 

говорити з певним застереженням, тому що останнє можливе лише за умови 

існування публічної влади та держави, здатної формувати спеціальні 

акумулюючі фонди, на відміну від соціального захисту в цілому, перші 

ознаки якого можна помітити і в родовому недержавному суспільстві. 

Спочатку перші вияви такого захисту були викликані інстинктивною 

турботою про продовження роду, а саме піклуванням про беззахисних дітей, 

вагітних жінок, продиктовані не моральними, а біологічними потребами. 

Згодом, з розвитком родово-племінних цінностей, ця інстинктивна турбота 

доповнюється почуттям поваги та відданості старійшинам, поважним 

членам роду та ватажкам, а отже ці категорії роду отримують деякі пільги та 

переваги в законах спільного життя. Ці традиції заклали початок для 
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розвитку соціального захисту в майбутніх більш розвинутих суспільних 

утвореннях, коли поведінка первіснообщинної людини почала орієнтуватись 

на перші норми моралі. Так, згідно з Г. Спенсером, «эгоизм предшествует 

альтруизму в порядке обязательности или повелительности. Мы имели 

случай убедиться, что действия, делающие возможным продолжение жизни, 

должны, в среднем выводе, быть более неотложными, чем все те, другие, 

действия, которые делаються возможными только вследствие жизни, в том 

числе и действия, направленные на пользу других» [64, с. 219]. Дане 

визначення пояснюється природою людини, а також наявністю такого 

складного фізіологічного явища як інстинкт, у даному випадку інстинкт до 

самозбереження. Люди, у разі виникнення ситуацій, які загрожують їх 

власному життю чи здоров’ю, ставлять пріоритетним завданням зберегти 

себе, а вже потім піклуватися про оточуючих, які можуть знаходитися ще в 

більшій небезпеці. 

Турбота про малозабезпечених була відома найпершим державностям 

нашої планети, зокрема гуманні загальнолюдські надбання були відомі 

найпершій земній цивілізації – єгипетській. Найперші прототипи соціальної 

допомоги стародавнього часу – це безоплатне роздавання хліба в храмах ще 

в ХХV-XXІV ст. до н.е. Крім того, нужденним виділяли зерно та молоко 

[65]. 

У Стародавній Греції також опікувались проблемами 

малозабезпечених. Філантропське ставлення помітне у філософії Платона: 

«…відтак, якщо треба особливо прихильно ставитися до тих, хто цього 

потребує… Вони будуть найвдячнішими за те, що ми звільнили їх від 

великої біди. Тому варто запрошувати на пригощання до власного дому не 

друзів, а тих, хто про це просить і кому потрібно попоїсти…» [66, с. 244-

245]. З даного твердження випливає положення, що передбачає відкидання 

людського егоїзму на другий план та забезпечення усім необхідним тих 

людей, які справді цього потребують. Допомога тим, кому вона вкрай 

необхідна, характеризує людяність та здатність до жалю і помилування. 
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Таким чином, зауважимо, що тогочасна благодійність здійснювалась у 

формі церковного подаяння, благодійності міських нерелігійних організацій 

та приватних осіб. Згодом звичайна благодійність трансформувалася у 

взаємодопомогу, яка мала обмежене коло застрахованих. Були чітко 

визначені розміри страхових виплат, які здійснював попередньо створений 

фонд [67, с. 22]. 

Формування соціального забезпечення на території України в різні 

історичні періоди залежало від існування тієї чи іншої державності на її 

території. Т.М. Денисенко вважає, що громадська благодійність була 

поширена за часів Київської Русі. Церква виступала благодійницькою 

організацією, за посередництвом якої надавалася допомога нужденним з 

боку глави держави – князя. Перші уроки та перші регламентації тісно 

пов’язувалися з християнським світобаченням потреб і проблем окремої 

людини. Сирітство, жебрацтво, інвалідність – це те коло проблем, що 

відображені в перших законодавчих нормах. Прагнучи розвивати 

благодійництво, надати йому ознак організованості, князь Володимир у 996 

р. видав Статут (закон), яким доручив церковним структурам та духовенству 

здійснювати опікування і нагляд за лікарнями, лазнями, притулками для 

одиноких. Грошовий обіг в той час був слабо розвинений, тому допомога 

надавалася здебільшого у вигляді життєво важливих продуктів [68, с. 97]. 

Таким чином, можна констатувати, що князь Київської Русі прийняв 

комплексний нормативно-правовий акт, який встановлював положення 

щодо соціального захисту та соціального забезпечення вразливих верств 

суспільства. 

Пізніше соціальне забезпечення являло собою головним чином 

сукупність різних страхових угод з промисловими товариствами-

роботодавцями, а найперші закони щодо соціального забезпечення 

промислових робітників гірничої промисловості були видані в українських 

землях за часів правління австрійського уряду в 1854 році. У 1924 році 

австрійське страхування від нещасних випадків було поширене й на ті 
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українські землі, що до 1914 перебували у складі Російської імперії. На 

Закарпатті діяв угорський закон 1907 року про обов’язкове страхування 

робітників від хвороби, інвалідності та старості [69, с. 120].  

В Українській РСР, на думку В.Г. Шарпатого, становлення і розвиток 

системи соціального забезпечення проходило три основних етапи: перший 

припадає на роки політики «воєнного комунізму», другий проводився у 

період нової економічної політики, третій здійснювався в часи сталінської 

модернізації соціально-економічних відносин у суспільстві, складовими якої 

були форсована індустріалізація, суцільна колективізація, повторна 

продрозкладка в сільському господарстві, політичний терор і депортації [70, 

с. 64].  

Таким чином, можна підсумувати, що до 1917 року основними 

соціально-правовими формами матеріального забезпечення пенсіонерів та 

непрацездатних осіб були:  

допомога на утримання, що надавалася військовим при виході у 

відставку або у зв’язку з каліцтвом, отриманим на війні;  

благодійність;  

опіка та піклування;  

цивільно-правове забезпечення в рамках сімейних відносин;  

державна допомога для найбідніших верств населення;  

колективна взаємодопомога всередині селянської громади та деякі 

інші [71, с. 10]. Після приходу більшовиків до влади в УРСР було 

закріплено низку видів соціального забезпечення, які були зумовлені 

існуючими у той час суспільно-правовими проблемами та негараздами. 

Перша світова війна, бідність та початок голоду стали основними 

передумовами для встановлення вищезазначених форм соціального 

забезпечення. 

В науці права соціального забезпечення існує думка, що «радянська 

модель соціального забезпечення була побудована на принципах 

патерналістської опіки, у якій держава відігравала роль єдиного 



76 

 

організатора і фінансового донора» [72, с. 22]. Відправними точками для 

формування радянської моделі соціального забезпечення стало прийняття 

наступних актів: Конституції УРСР від 30.01.1937 [73], яка передбачала 

право кожного громадянина на отримання матеріального забезпечення в 

старості, а також в разі хвороби і втрати працездатності; Закону СРСР «Про 

державні пенсії» від 14.07.1956 [74], який закріпив систему пенсійного 

забезпечення робітників і службовців та відокремив системи пенсійного 

забезпечення і соціального страхування; Конституції СРСР 1977 року [75] та  

Конституції УРСР 1978 року, [76] якими сформовані єдині державні 

системи соціального забезпечення. 

Після проголошення незалежності України та зміни орієнтаційних 

курсів розвитку виникла необхідність побудови системи соціального 

забезпечення з урахуванням прогресуючих ринкових відносин та нових 

соціальних стандартів. Так, 1993 року Верховна Рада України прийняла 

Концепція соціального забезпечення населення України, яка закріплює 

положення про те, що соціальне забезпечення має поширюватися лише на 

громадян, які працюють за наймом, членів їх сімей та непрацездатних осіб. 

Для непрацездатних громадян гарантується матеріальне забезпечення та 

соціальне обслуговування за рахунок соціального страхування та виплат з 

державного та місцевого бюджетів [77]. 

Таким чином, постійний пошук шляхів вдосконалення державою 

системи соціального забезпечення свідчить про її надзвичайну важливість 

для України, яка прагне стати соціальною державою. І це не випадково, бо 

рівень розвитку держави завжди оцінюють, виходячи з рівня ставлення в ній 

до людей похилого віку та дітей, адже саме ці категорії були і залишаються 

найменш захищеними і залежними, тому що перші вже втратили здатність 

до праці, а в других вона ще не виникла.  

Якщо ж звернутися до наукового тлумачення терміна «соціальне 

забезпечення», то й тут концептуальна одностайність поглядів відсутня, хоч 

більшість науковців і погоджується, що це поняття головним чином 
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вирізняється з-поміж інших однозначним економічним підґрунтям. Вони 

тлумачать його як систему економічного перерозподілу коштів, 

закумульованих з метою державної підтримки законодавчо визначених 

категорій осіб. Так, Н.Б. Болотіна вважає, що «соціальне забезпечення – це 

форма матеріального забезпечення непрацездатних громадян» [78, с. 35-39], 

на думку Б.І. Сташкова, соціальне забезпечення – це «ті види та форми 

матеріального забезпечення, що надаються на умовах, передбачених 

законом чи договором, зі спеціально створених для цього фондів особам, які 

через незалежні від них життєві обставини не мають достатніх засобів до 

існування» [79, с. 25-28].  

Вважаємо більш доцільним останнє формулювання досліджуваного 

поняття, оскільки воно  максимально точно визначає таке трудо-правове 

явище як соціальне забезпечення, зокрема, вказуючи на підставу такого 

забезпечення, його джерело та об’єкт, яким виступають люди, що не мають 

відповідного матеріального забезпечення. О.Є. Мачульська визначає 

соціальне забезпечення як «сукупність суспільних відносин з розподілу 

позабюджетних фондів соціального страхування і перерозподілу частини 

державного бюджету з метою задоволення потреб фізичних осіб у випадку 

втрати заробітку або трудового доходу, несення додаткових витрат по 

утриманню і вихованню дітей, підтримці інших членів сім`ї, що потребують 

догляду, відсутності засобів в обсязі прожиткового мінімуму з об’єктивних 

соціально значимих причин, також по наданню медичної допомоги і 

соціальному обслуговуванню» [80, с. 5-6]. Недоліком цього визначення є 

відсутність безпосередньої вказівки на можливу втрату здоров’я як на одну з 

підстав отримання соціального забезпечення.  

М.В. Степанова вважає, що під соціальним забезпеченням слід 

розуміти «один із способів розподілу частини валового внутрішнього 

продукту шляхом надання громадянам матеріальних благ в цілях 

вирівнювання їх особистих доходів у випадках настання соціальних ризиків 

за рахунок засобів державного бюджету і спеціальних позабюджетних 
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фондів у обсязі й на умовах, що суворо нормуються суспільством, 

державою, для підтримки їх повноцінного соціального статусу» [81, с. 278]. 

Таке громіздке тлумачення поняття соціального забезпечення 

унеможливлює адекватне його осмислення й сприйняття. Як надання 

аліментарної допомоги суб’єкту за рахунок громадських коштів трактує 

соціальну допомогу В.С. Аракчєєв [82, с. 86]. Даному визначенню бракує 

конкретики і зазначення хоча б однієї підстави отримання такої допомоги, 

зокрема у разі погіршення стану здоров’я. Доволі розгорнуте визначення 

соціального забезпечення пропонують автори підручника «Право 

социального обеспечения в России». Згідно з ним «державне соціальне 

забезпечення – це гарантована система матеріального забезпечення 

громадян (у грошовій і (чи) в натуральній формі) при досягненні певного 

віку, у випадку інвалідності, втрати годувальника, тимчасової 

непрацездатності, виховання дітей, втрати трудового заробітку і доходу та в 

інших випадках, спеціально визначених законодавством, а також охорони 

здоров’я, яка  здійснюється за рахунок спеціально створених 

позабюджетних фондів обов’язкового соціального страхування, 

сформованих за рахунок страхових внесків (єдиного соціального податку) і 

асигнованих з державного бюджету РФ уповноваженими органами в 

порядку, встановленому законодавством» [83, с. 11]. З огляду на дане 

тлумачення соціального забезпечення можна чітко встановити підстави його 

надання, а також джерело фінансування цього виду забезпечення.  

С.В. Калашніков вважає соціальним забезпеченням систему 

суспільних відносин, що виникають між громадянами і органами держави, 

місцевого самоврядування, організаціями з приводу надання громадянам за 

рахунок спеціальних фондів медичної допомоги, пенсій, допомоги та інших 

видів забезпечення при настанні життєвих обставин, що тягнуть за собою 

втрату або зниження доходу, непередбачувані витрати, малозабезпеченість, 

бідність [84, с. 7]. Дане твердження містить у собі вказівку на суб’єктів 
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надання соціальної допомоги, якими можуть бути органи державної чи 

місцевої влади, а також організації. 

Таким чином, аналізуючи наведені наукові поняття соціального 

забезпечення, можна зробити висновок, що погляди їх авторів на сутність 

досліджуваного явища різняться, проте всім їх притаманні спільні риси, такі 

як: 

1) загальний економічно-розподільчий характер таких відносин; 

2) чітко визначене нормативне регулювання соціально-

забезпечувальних відносин; 

3) специфічні способи мобілізації, розподілу і використання коштів 

на соціальне забезпечення; 

4) матеріальний характер об’єкта соціально-забезпечувальних 

відносин; 

5) чітке нормативне передбачення кола суб’єктів, які мають право 

на соціальне забезпечення; 

6) специфічний характер настання соціально-забезпечувальних 

відносин ( настають лише за умови виникнення певних життєвих обставин – 

фактів соціального ризику, які також чітко визначені нормами 

законодавства). 

Отже, соціальне забезпечення – це підсистема загального соціального 

захисту, яка уособлює собою мобілізацію, розподіл та сплату коштів 

аліментарного характеру чітко нормативно визначеним категоріям осіб за 

умови настання фактів соціального ризику з метою підтримки їх 

соціального статусу.  

Особливості виникнення соціального забезпечення державних 

службовців обумовлені, перш за все, класовим розшаруванням, утворенням 

такого соціально-політичного явища як держава, а також необхідністю 

створення функціонально специфічної верстви населення для здійснення 

державного управління та вдосконалення соціальних зв’язків. Генезис 

виникнення соціального забезпечення державних службовців дуже тісно 
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пов’язаний з цивілізаційним розвитком людської особистості та 

становленням організаційних форм людського співжиття і його 

контрольного механізму. Так, «в родовому суспільстві без солдатів, 

жандармів та поліцейських, без дворянства, королів, намісників, префектів 

та суддів, без в’язниць, без процесів – все йде своїм встановленим порядком. 

Спори та непорозуміння вирішуються колективом тих, кого вони зачіпають, 

– роду або племені, або окремим родами між собою, тільки як винятковий, 

досить рідкісний засіб, може використовуватися кровна помста… 

Старійшини роду є першими з-поміж рівних. Їх влада, яка не спирається на 

спеціальний апарат примушування, носить моральний, батьківський 

характер» [85, с. 20-21]. Таким чином, цілком логічно, що про чиновницьке 

соціальне забезпечення можна говорити лише з утворенням держави, 

спочатку рабовласницької, її представницького службового апарату, який і 

стане тим джерелом авторитету, на який згодом спиратиметься держава.  

Прототипи елементів соціального забезпечення державних службовців 

зароджувався ще до початку відліку нашої ери. Престижність служіння 

державним інтересам виходила з сили та авторитету їх повноважень, які, в 

тому числі, ґрунтувались на наданих їм матеріальних можливостях. Вже у 

першій рабовласницькій державі, яка утворилась в результаті розпаду 

первісного ладу шляхом накопичення надмірної кількості продуктів, в 

умовах виникнення приватної власності, можливості використання праці 

іншої людини, влада поставила за мету стримувати інтереси протилежних 

суспільних прошарків. Необмежена могутність влади правлячих кланів 

наділила такими ж повноваженнями великий чиновницький апарат, 

належність до якого відразу підвищувало соціальний статус та авторитет 

особистості. Як свідчить одна з історичних пам’яток «якщо писець 

знаходиться при дворі, він не буде в ньому жебраком, а навпаки насититься. 

Я не знаю іншої посади, яка б могла дати привід для подібного 

висловлювання» [85, с. 58]. 
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Соціальне забезпечення чиновницького апарату Стародавнього 

Єгипту здійснювалось у натуральній формі. Нерідко службовці наділялись 

земельними володіннями з державного земельного фонду та правом 

оподаткування селян на свою користь.  

Дослідник шумерської державності І.М. Волков також зауважував, що 

«держава дуже піклується про своїх службовців. В якості винагороди за 

службу останні отримували в спадкове користування земельні ділянки з 

інвентарем. Ці ділянки вважались невідчужуваними та не підлягали 

поверненню навіть за борги, і торгові угоди щодо них вважалися 

недійсними. Якщо службовець перебував у полоні, то земельна ділянка 

передавалась його повнолітньому сину або, у випадку його малолітства, 

третина земельної ділянки надавалась дружині службовця на утримання 

його дітей. Якщо ж військовий не в змозі сам себе викупити з полону, то за 

нього сплачував кошти храм його місцевості або у винятковому випадку – 

кошти сплачувались за рахунок казни» [86, с. 61-62]. Отже, з огляду на 

наведене, можна прослідкувати доволі складну процедуру, яка була 

регламентована законодавцями Стародавнього Єгипту. Варто також вказати 

на недоліки соціального забезпечення у натуральній формі, адже в разі 

погіршення стану здоров’я унеможливлюється догляд за такою земельною 

ділянкою, що виключає ефективність такого виду соціальної допомоги. 

Соціальне забезпечення державних службовців було відоме і в 

Стародавньому Римі. Так, «консули в Римі вправі витрачати державні гроші 

скільки завгодно, так як за ними слідує квестор, готовий виконувати кожну 

їх вимогу» [87, с. 171]. В першій книзі «Дигестів Юстиніана» зазначено, що 

«коли помирає легат цезаря, його комітам слід заплатити утримання за час, 

який залишився до кінця терміну призначення на посаду легата…» [88,                 

с. 187]. 

У період Середньовіччя чиновницький апарат утворювало дворянство. 

Соціальне забезпечення тоді складали матеріальні та моральні привілеї і 
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права, в тому числі, сімейні титули та родові імена, які могли 

успадковуватись. 

З розвитком державності поступово розвивається і система 

соціального забезпечення державних службовців, яка згодом починає 

передбачати забезпечувальні заходи не тільки під час виконання службових 

функцій, а й після відставки, не лише персонально державному службовцю, 

а й членам його сім’ї. Так, «боярським дітям сплачували відповідно до 

доходу або утримання бояр, двірцевим дякам згідно з державним 

призначенням, посадським, середнім і боярським добрим слугам 5 рублів, а 

чорним людям – 1 рубль» [89, с. 775]. 

Як бачимо, сутність соціального забезпечення державних службовців 

полягає у тому, що у відносинах держави та тих осіб, які забезпечують її 

функціонування, перша завжди прагнула у своїй діяльності спиратися на ту 

частину населення, яка має найвищий інтелектуальний коефіцієнт. Так, на 

думку С.П. Матвєєва, «на ранніх етапах утворення держави її опорою були 

заможні громадяни, так як саме в цьому прошарку суспільства відсоток 

освіченості був найбільш високим. Незалежно від ступеня імперативності 

державної служби, вона завжди носила яскраво виражений класовий 

характер. Падіння інтересу представників дворянського походження до 

навчання, а також конкуренція зі сторони нижчих прошарків до підвищення 

рівня грамотності призвели до того, що відсоток державних службовців з 

числа нижчих прошарків почав зростати. Перехід від класового принципу 

формування державного апарату до класово-індиферентного принципу 

свідчить про новий підхід держави, заснований на зацікавленості в 

інтелектуальній, висококваліфікованій (для свого часу) частині населення» 

[87, с. 176]. На даний момент можна спостерігати аналогічну тенденцію, яка 

присутня у більшості країн світу. Діяльність в органах держави неодмінно 

потребує високого рівня знань різного характеру, а також життєвого 

досвіду, які у своїй сукупності надають змогу державним службовцям 

ефективно виконувати свою роботу. 
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На сучасному етапі соціальне забезпечення державних службовців 

розглядалось лише в системі соціального захисту, проте окремо в науці воно 

майже ніколи не висвітлювалося. Перш за все, причиною цього стала 

плутанина в поняттях «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». На 

сьогодні існує наступна позиція з приводу розкриття сутності соціального 

забезпечення державних службовців – це «задоволення специфічних потреб 

непрацездатних і обмежено працездатних службовців та осіб, які припинили 

службу (колишні службовці), шляхом надання їм послуг чи задоволення їх 

життєво важливих потреб у випадках та у межах, визначених Законом» [90,       

с. 334]. Однак таке тлумачення є досить широким, воно не передає 

специфічну суть соціального забезпечення в силу свого загального 

значення, відтак таке поняття може охоплювати і сам соціальний захист 

державного службовця.  

У силу свого специфічного соціального та правового статусу, на 

думку Р.А. Онайко, «працівники прокуратури здійснюють особливий вид 

державної служби, то їх правовий і соціальний захист відбувається 

відповідно до особливостей такої служби» [6, с. 26]. Однак, відзначаючи, що 

служба працівників органів прокуратури характеризується значними 

фізичними, психологічними та емоційними перевантаженнями, автор 

окремо не розглядає особливості соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури, а лише дає йому характеристику як заходу соціального 

захисту, зауважуючи, що останній – це «сукупність засобів, спрямованих на 

соціальний захист працівників органів прокуратури, за допомогою яких 

реалізовуються передбачені чинним законодавством права працівників 

органів прокуратури у соціальній сфері й до яких віднесено:  

(а) державне обов’язкове особисте страхування,  

(б) державне пенсійне забезпечення,  

(в) медичне обслуговування,  

(г) державна соціальна допомога,  

(д) пільги та компенсації,  



84 

 

(е) соціальні послуги» [6, с. 98].  

Звичайно, що соціальне забезпечення працівників органів прокуратури 

в системі загального соціального забезпечення потребує спеціальної 

диференціації на основі особливостей їх правового та соціального статусу, 

що на разі перебувають на реформаційному етапі у зв’язку із вступом в силу 

нового Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697 

[3]. Та для того щоб коректно визначити місце соціального забезпечення в 

системі соціального забезпечення загалом, необхідно з’ясувати, яким чином 

слід диференціювати соціальне забезпечення в комплексі заходів 

соціального захисту. 

Взагалі соціальне забезпечення можна класифікувати за 

різноманітними критеріями. Так, на думку М.Л. Захарова та Е.Г. Тучкової, – 

за ступенем централізації на централізоване, регіональне, муніципальне та 

локальне [91, с. 217]. Крім того, на наш погляд, соціальне забезпечення 

може класифікуватися ще й за такими критеріями:  

1) за часом здійснення (превентивне чи за фактом настання 

соціального ризику як підстави здійснення); 

2) за ступенем стабільності (постійне, періодичне, ситуаційне); 

3) за метою (попередження соціальних конфліктів, підтримка 

найменш захищених верств населення чи створення рівних можливостей 

для соціальних груп та розвитку інститутів громадянського суспільства, 

надання додаткових пільг категоріям осіб за ознакою здійснюваних 

професійних функцій); 

4) за ступенем охоплення населення (загальне, групове, 

індивідуальне); 

5) за джерелами забезпечення (державне, позабюджетне, за рахунок 

громадських коштів, коштів приватних осіб); 

6) за способами здійснення (матеріальне, натуральне). 

З огляду на зазначене, пропонуємо наступне визначення соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури як специфічного виду 
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державного соціального забезпечення, спрямованого на матеріальне 

задоволення законодавчо визначених потреб працівників органів 

прокуратури, обумовлених особливостями їх професійного соціально-

правового статусу. З наведеного визначення можна виділити ряд 

характерних для цього виду забезпечення рис: 

1) спеціальний характер. Особливість соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури ґрунтується на їх правовому та 

соціальному статусі, який передбачено спеціальним законодавством, а не 

лише загальним;  

2) статус особи. Він пов’язаний з характеристикою існуючого або 

такого, що існував раніше відношенням до державної діяльності або 

здійснення визначених загальнодержавних задач. Так, згідно зі статтею 1 

Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697 [3] на 

працівників органів прокуратури покладені функції, передбачені 

Конституцією України, а саме: захист прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства та держави; 

3) державне фінансування. Забезпечення за рахунок бюджетних 

асигнувань формує відповідно високий ступінь гарантованості та 

визначеності підстав для вимоги забезпечення; 

4) кореспондуючий характер зобов’язань. Кожен працівник органу 

прокуратури має право на соціальне забезпечення в межах, передбачених 

законодавством. Однак і держава в такому випадку окреслює додаткові 

умови, які охоплюють характер попередньої суспільно корисної поведінки, 

як-от пенсії за вислугу років прокурора; 

5) превентивний характер (додаткові надбавки до окладу державного 

службовця) та за фактом настання (пенсійне забезпечення, соціальна 

допомога, грошова допомоги у зв’язку з виходом працівників органів 

прокуратури на пенсію за вислугу років чи інвалідністю або у разі 

скорочення тощо). 
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Як бачимо, соціальне забезпечення працівників органів прокуратури 

хоч і входить до системи соціального захисту, проте має власні ознаки, 

підстави здійснення, джерела формування та суб’єктний склад тих, хто 

отримує соціальне забезпечення. 

Прокурорські працівники є вразливою категорією працівників, 

оскільки їх праця характеризується низкою негативних та навіть ризикових 

чинників, що можуть призвести до втрати працездатності. Саме тому так 

важливо здійснювати відповідне соціальне забезпечення прокурорів, так як 

вони реалізують завдання та функції держави. 

 

 

2.2 Загальна характеристика механізму соціального забезпечення 

працівників прокуратури 

 

Проголосивши людину найвищою соціальною цінністю, держава 

Україна взяла на себе обов’язок гарантувати та забезпечувати весь комплекс 

наданих їй від природи прав. Соціальне забезпечення – це базове державно-

аліментарне зобов’язання держави перед своїми громадянами, зміст якого 

відповідає ступеню її соціальної орієнтованості. 

Рівень соціальної орієнтованості держави залежить і від механізму, 

через який реалізуються надані особі комплекси прав. Загальнонаукове, 

філософське поняття механізму посіло в гуманітарних науках своє чільне 

місце. Сам по собі термін «механізм» (з грецького «mēсhаnē» – машина, 

знаряддя) означає сукупність рухомих з’єднаних частин, які рухаються під 

дією докладених сил, а також сукупність станів і процесів, з яких 

складається будь-яке фізичне, хімічне, фізіологічне, психологічне і т.п. 

явище» [92, с. 539]. Як «внутрішню систему, методику чогось» розглядає 

механізм Л.І. Скворцов [93, с. 414]. Таким чином, поняття «механізм» 

вживається для закріплення законів послідовності виконання певних дій, 

регулювання процесів та явищ. Механізм є по суті певною системою, зміст 
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якої складають послідовні взаємопов’язані дії чи заходи, що у своїй 

сукупності становлять упорядковану діяльність, направлену на досягнення 

певного результату. 

Однак, розглядаючи поняття механізму в юридичній дійсності, 

необхідно пам’ятати про те, що останній існує не тільки в площині 

теоретичних знань. Еволюція поняття «механізм забезпечення або реалізації 

права» охоплює не тільки нормативно-правові питання, а й організаційні, 

пов’язані з управлінням та впровадженням практичних заходів на виконання 

вимог норм права. З наведеного випливає, що механізм в системі правового 

забезпечення або регулювання необхідно розглядати в трьох аспектах:  

1) правове забезпечення – пов’язане з системою нормативно 

визначених правозабезпечувальних юридичних механізмів реалізації заходів 

комплексного характеру з метою створення оптимальних варіантів 

забезпечення прав людини; 

2) організаційне забезпечення – пов’язане з правозастосовною 

діяльністю державних інституцій з метою реалізації заходів соціального 

забезпечення шляхом законодавчо передбаченого комплексу узгоджених 

між ними дій;  

3) ідеологічне забезпечення – пов’язане із встановленням достатнього 

рівня культури для ефективної реалізації прав людини і громадянина. 

Отже, на нашу думку, існує три рівні реалізації механізму – 

правотворчий та правозастосовний та ідеологічний, більше того, другий є 

смисловим продовженням першого. Рівень же ідеологічного забезпечення –  

фонова умова для достатньо успішної реалізації перших двох. Розглянемо ці 

рівні реалізації в їх змістовних послідовностях. 

Правове забезпечення. Юридична література апелює наступною 

термінологією в контексті значення слова «механізм»: «механізм правового 

регулювання» [94], «механізм реалізації конституційних прав і свобод» [95], 

«механізм правотворчості» [96], «механізм дії правової системи» [97] тощо. 

У цьому випадку термін «механізм» означає «явище в дії». Так, ще Л.С. 
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Явич зауважував, що «право – ніщо, якщо його положення не знаходять 

своєї реалізації в суспільних відносинах. Не можна зрозуміти право, якщо 

відволіктись від механізму його реалізації в житті суспільства» [98, с. 201]. 

Теоретичне розуміння механізму правої реалізації та регулювання або 

забезпечення варіюється безліччю наукових поглядів. Наприклад, професор 

В.М. Капіцин до механізму правового регулювання відносить норми права – 

офіційні правила та моделі поведінки людей; юридичні факти, що 

приводяться в дію нормами права; правовідносини – конкретні моделі 

поведінки для суб’єктів на основі норм та юридичних фактів; форми та акти 

реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків у формі дотримання, 

виконання, використання права; акти застосування права; елементи 

правосвідомості та правової культури [99, с. 139-142]. На думку 

Б.М. Ємельянова та С.А. Правкіна, механізм правового регулювання являє 

собою систему юридичних засобів, організованих з метою подолання 

перешкод при реалізації суб’єктивних прав, обов’язків та інтересів суб’єктів 

права [100]. Як вважають В.Н. Кудрявцев та В.П. Казимирчук, механізм же 

реалізації права може бути представлений як «здійснення в певній правовій 

формі інтересів, потреб, відносин суб’єкта в ході досягнення цілей, 

передбачених законодавцем» [101, с. 104]. В.Н. Бутилін під механізмом 

реалізації прав розуміє «спосіб реалізації прав та свобод, тобто особливим 

чином погоджені, правомірні позитивні дії особи, усіх зобов’язаних та 

інших суб’єктів права, а також умови і чинники, що впливають на цей 

процес» [102, с. 36]. О.В. Бєлянська розкриває суть безпосереднього 

механізму реалізації прав та свобод особистості як «комплекс правових 

засобів, а також самостійних дій особи з реалізації своїх прав та свобод з 

метою їх більш повного і ефективного використання» [103, с. 78]. Як 

«конкретизація юридичного порядку реалізації прав та свобод громадян, 

способів та видів діяльності носіїв прав, зобов’язаних та інших суб’єктів, які 

беруть участь в єдиному процесі» уявляється механізм правової реалізації 

В.А. Купцову. Такий механізм, на думку автора, «спрацьовує у визначеній 
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суспільній сфері та активно впливає на особистість, знаходячись із нею у 

постійній взаємодії» [104, с. 76].  

Однак поняття, яке в найбільшій мірі виражає суть реалізації, 

наведено В.А. Сапуном. Він трактує реалізацію права як «особливу правову 

категорію системного механізму дії права, блок регулятивних і охоронних 

правових засобів різного рівня, за допомогою яких об’єктивне і суб’єктивне 

право втілюються в життя шляхом фактичної поведінки суб’єктів [105, с. 6]. 

Звідси можна визначити механізм реалізації права, який полягає у 

взаємопов’язаних діях суб’єктивного та об’єктивного явищ, причому автор 

зауважує, що «функціонування механізму реалізації права в процесі 

практичного здійснення суб’єктивних прав і обов’язків відрізняється 

значною своєрідністю. Використання правових засобів у реалізації права 

завжди має «матеріальне» продовження і, врешті-решт, включає речові 

елементи, утілюється у вольовій діяльності суб’єктів, тобто залежить від 

людського чинника» [105, с. 6]. Варто також додати, що, безумовно, даний 

механізм направляється на досягнення певного результату, в нашому 

випадку на задоволення прав та законних інтересів. 

У роботі «Дія права (методологічний аналіз)» В.І. Гойман розглядає 

реалізацію права як теоретичну та практичну проблему. Автор наголошував, 

що «дія права відбувається в громадському середовищі, яке детермінує 

характер, рівні, сфери функціонування права. Дія права у визначальній мірі 

залежить від пануючої системи громадських стосунків, характеру соціальної 

(матеріальної, політичної) діяльності і типів, що відповідають їй, форм 

взаємодії людей, їх культури і т.п.» [106, с. 19]. Автор визначає механізм дії 

права як «складно організовану систему соціально-правових засобів 

(принципів, приписів, інститутів, дій або заходів соціальної та юридичної 

властивості), що розглядається в єдності та у взаємозв’язку з соціальною 

діяльністю людей, їх інтересами та потребами і пов’язану із забезпеченням 

(напрямом, підпорядкуванням, заохоченням) досягнення цілей цієї 
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діяльності в певних громадських умовах і з (правовими ) конструктивними 

способами» [106, с. 118].  

На думку В.І. Гоймана, механізм дії права включає наступні складові 

частини: соціально-юридичні засоби, соціальний суб’єкт, що функціонує у 

сфері дії права, та соціально-правові умови (соціально-правове середовище). 

Причому соціально-юридичні засоби в механізмі дії права – це обумовлені 

природою права оптимально адекватні умовам ладу способи вирішення 

завдань, які стоять перед соціальним суб’єктом – суспільством, соціальною 

групою, окремим індивідом; соціальний суб’єкт (особа, колектив індивідів) 

як компонент механізму дії права – громадяни, організації, що реалізовують 

принципи права та його приписи або використовують ненормативні правові 

засоби в процесі задоволення публічних або приватних інтересів, а також 

державні та громадські структури, що забезпечують реалізацію права; 

соціально-правові умови дії права – це соціально-правова обстановка, або 

соціально-правове середовище, в якому діє право та протікає життя його 

суб’єктів [106, с. 119, 122, 124-125]. Цей механізм права в дії досить повно 

відбиває особливості правової реалізації державного ладу. 

Аналізуючи термінологічний зв’язок між поняттями «механізм 

реалізації» та «механізм забезпечення», необхідно зауважити, що попри їх 

семантичну відмінність, їх змістове навантаження майже тотожне. Так, 

забезпечення – це «постачання будь-чого в потрібній кількості; допомога у 

здійсненні чого-небудь» [92, с. 498], «забезпечити» – означає надати 

достатні матеріальні кошти для життя, зробити цілком можливим, дійсним, 

реально виконуваним [107, с. 225]. У юридичній науці механізм 

забезпечення основних прав визначають як «узяту в єдності систему 

взаємних конституційно-правових засобів, за допомогою яких держава 

здійснює юридичну дію на правовідносини між суб’єктами права в умовах 

визнання, дотримання і реалізації прав людини» [108, с. 197]. З наведеного 

випливає, що в правовій науці наявна деяка невизначеність між поняттями 

«механізм реалізації» та «механізм забезпечення», хоча і в першому, і в 
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другому випадку мається на увазі одне й те саме – трансформація правових 

норм в фактичні, матеріальні блага. Однак механізм соціального 

забезпечення – це поняття ширше, аніж окремо взятий механізм реалізації, 

оскільки забезпечення, як базова категорія, включає в себе всі заходи та дії 

стосовно права. Так, на думку Ю.В. Анохіна, «забезпечення – це базова 

категорія, яка входить в інститут прав людини, так як без забезпечувальних 

заходів неможливі ні реалізація, ні охорона, ні захист прав та свобод 

людини» [109, с. 17]. Дана категорія визначає позитивізм права, який 

обумовлений наявністю законодавчо закріплених норм, що і надають 

можливість реалізовувати права та законні інтереси, а також гарантії. І.В. 

Ростовщиков вважає, що саме забезпечення прав і свобод особи створює 

сприятливі умови для їх реалізації та захисту [110, с. 36]. Без забезпечення 

права та свободи існуватимуть лише в ідеальному вигляді, у той час як для 

досягнення певного результату необхідним є матеріальний аспект, 

обов’язкова гарантія, що надається державою. 

Організаційне забезпечення. Механізм правового забезпечення після 

того, як юридичні засоби правового регулювання індивідуалізуються в 

конкретних суспільних відносинах щодо певного кола суб’єктів, 

продовжується дією механізму організаційного забезпечення. По великому 

рахунку, трансформація норм права у матеріальні блага проходить на 

даному етапі. Механізм організаційного забезпечення характеризується 

взаємодією суб’єктів правових відносин, порядок якої визначений та 

передбачений механізмом правового забезпечення. Інакше кажучи, це 

діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, об’єднань та громадян з метою реалізації 

останніми своїх прав та пільг. 

І.А. Хакімов дає наступну характеристику організаційному механізму 

забезпечення прав: 
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1) це державна або соціальна діяльність, пов’язана з даними про різні 

події, що стосуються реалізації права (тобто ця діяльність здійснюється 

через державу); 

2) це сукупність державно-правових, пізнавальних, правозахисних, 

інформаційних та інших зв’язків у сфері правового забезпечення реалізації 

права; 

3) це система правових і неправових засобів, методів, форм державної 

діяльності, орієнтована на створення необхідних умов, які сприяють 

ефективному здійсненню права [111, с. 193]. 

Таким чином, бачимо, що механізм організаційного забезпечення 

виражає зовнішню, практичну суть впровадження в дію механізму 

правового забезпечення. Серед особливостей механізму забезпечення 

реалізації права автор виділяє наступні: 

а) комплексний характер – державна діяльність по забезпеченню 

права припускає системні, взаємоузгоджені дії різнорівневих і 

підпорядкованих між собою структур, внаслідок чого виключається або 

«зводиться» до мінімуму можливість незабезпечення права на будь-якому з 

етапів його дії); 

б) центральний характер – забезпечення є головним змістом 

діяльності державних органів та їх посадовців, наділених з цією метою 

спеціальними повноваженнями і відповідними ресурсами і зв’язаних 

персональною відповідальністю за якість і своєчасність заходів 

правозабезпечення; 

в) творчий характер – забезпечення не зводиться до примусового 

підпорядкування поведінки адресатів права. Інакше кажучи, заходи 

забезпечення реалізації права покликані створювати умови, при яких 

соціально-правові дії адресатів права могли б стали об’єктивно можливими; 

г) достатній характер – механізм має бути не лише необхідним а й, з 

точки зору ресурсного забезпечення, достатнім для досягнення цілей права 

та відрізнятися високою результативністю; 



93 

 

ґ) гнучкість – механізм оптимально поєднує заходи юридичного і 

неюридичного характеру і диференційований підхід залежно від того, 

належну або можливу поведінку необхідно забезпечити [111, с. 193].  

Таким чином, механізм забезпечення – це комплексне явище, яке 

комбінує в собі як внутрішні, так і зовнішні фактори. Беручи свій початок з 

правотворчості індивідуалізованого рівня, він продовжується комплексом 

практичних правозастосовних засобів державно-аліментарного рівня. 

Механізм соціального забезпечення розглядався вітчизняними 

науковцями в теорії права лише у комплексі соціального захисту. Як 

правило, такий механізм визначається як сукупність економічних, 

організаційних і правових заходів, спрямованих на згладжування соціальної 

нерівності. Поруч з цим виділяють три рівні його реалізації: правотворчий, 

фінансово-економічний та організаційний [112, с. 236]. Однак юридичній 

науці відомі й інакші погляди на механізм соціального захисту, так 

А.А. Расковалов розглядає його як «систему правових норм відповідного 

напряму дії, державні та муніципальні органи, покликані здійснювати 

матеріальну та організаційну допомогу тим, хто її потребує, профспілки та 

інші громадські організації, що захищають права та інтереси різних груп і 

категорій населення, свободу друку і т.д.» [113, с. 152].  

Однак механізм соціального забезпечення, його особливості, 

структура окремим об’єктом вивчення не були. З огляду на те, що соціальне 

забезпечення, як встановлено раніше, ми розглядаємо як систему з 

організації розподільчих відносин щодо матеріального забезпечення 

громадян, можемо припустити, що механізм соціального забезпечення – 

це комплекс заходів правотворчого та правозастосовного рівня, які 

спрямовані на економічне задоволення потреб громадян, що передбачені їх 

правами та встановленими пільгами. 

Однак певні спроби охарактеризувати механізм соціального 

забезпечення в науці все ж були здійснені. Досліджуючи проблеми 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури, Р.А. Онайко 
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зробив висновок, що механізмом соціального забезпечення працівників 

даної категорії та членів їх сімей слід вважати «систему взаємопов’язаних 

між собою правових засобів, способів та методів, що виступають 

передумовою для належного захисту прав працівників органів прокуратури 

та членів їх сімей у соціальній сфері, а елементами цього механізму – 

юридичні норми, юридичні факти та правовідносини, засоби та способи 

соціального захисту та правову культура працівників органів прокуратури» 

[6, с. 66]. На нашу думку, таке тлумачення механізму соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури, по-перше, не відбиває 

економічної специфіки соціального забезпечення в системі соціального 

захисту, по-друге, розкриває досліджуваний механізм не в повній мірі, 

практично оминаючи його організаційну складову, а отже, не може бути 

повністю коректним.  

Цілком логічно, що механізм соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури потребує більш детального наукового обґрунтування 

на усіх рівнях його здійснення. Спробуємо дати характеристику такого 

механізму в розрізі правового та організаційного аспектів. 

Правовий рівень соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури. Беручи за основу наукову концепцію дії права В.І. Гоймана, 

зазначимо, що механізм соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури, як і всіх інших суб’єктів, складається з соціально-юридичних 

засобів, соціального суб’єкта, та соціально-правових умов. 

Соціально-юридичні засоби механізму соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури – це способи та шляхи вирішення 

існуючих задач, задоволення існуючих потреб прокурорів у сфері 

соціального забезпечення. Необхідно зауважити, що такі засоби 

поділяються на юридичні та соціальні. 

Власне юридичні засоби механізму або спеціально-юридичні засоби за 

своєю суттю є право в його чистому вигляді, це правові моделі досягнення 

певних суспільних цілей. У даному випадку йдеться про одну мету – 
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досягнення достатнього рівня соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури. Це динаміка права, яка у відносинах з соціального 

забезпечення прокурорів виступає ситуаційним індивідуалізатором 

правового регулювання. Так, наприклад, норма статті 81 Закону України 

«Про прокуратуру» [3], яка гарантує прокурорам право на отримання 

заробітної плати, деталізується механізмом правового регулювання умов 

оплати праці у нормах постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 

2013 року № 505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників органів прокуратури» [114], а також може доповнюватись 

нормами механізму преміювання працівників органів прокуратури, які 

містяться в положенні, затвердженому наказом Генерального прокурора 

України 20 березня 2006 року № 623ц [115]. Правовий аспект механізму 

соціального забезпечення прокурорів моделює та групує нормативні моделі, 

згідно з якими втілюються в життя заходи соціального забезпечення, 

передбачені для них законодавчо. 

 Соціальні засоби механізму – це ті об’єктивні умови соціальної 

дійсності, які обумовлюють механізм правового забезпечення. Так, тривала 

трудова діяльність в органах прокуратури є підставою для запровадження 

механізму правового регулювання додаткових виплат, наприклад, грошових 

надбавок до окладів за службу на посадах слідчих [115]. Так само висока 

результативність трудових обов’язків, виконання робіт важливого 

характеру, наявність дипломатичного рангу, класного чину, 

кваліфікаційного класу, спеціального звання, наукового ступеня, почесного 

звання «заслужений», факту виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників таких самих категорій, використання в роботі іноземних мов так 

само є правовими підставами для встановлення грошової надбавки до 

окладів працівників, а також здійснення їх преміювання відповідно до 

особистого вкладу в загальні результати роботи та у зв’язку з державними і 

професійними святами та ювілейними датами. Проблеми соціально-

побутового та медичного характеру теж обумовлені правовим механізмом, 
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оскільки є фактами для виплати матеріальної допомоги. Іншими словами, 

соціальні засоби механізму –  це передумови, причини та підстави 

запровадження правових механізмів. Детально вони передбачені пунктом 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 ( 268-

2006-п ) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів». 

Наступним елементом у структурі механізму соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури є соціальний суб’єкт, яким у 

даному випадку є держава, яка виступає уособленням нормотворчого 

законодавця через Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, 

Міністерство юстиції України, та власне, органи прокуратури, які 

деталізують, індивідуалізують та персоніфікують правові засоби 

регулювання, надані їм державною владою. Так, прийнявши Закон України 

«Про прокуратуру» 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, Верховна Рада 

України визначила норморегулюючі задачі для Кабінету Міністрів України 

в частині приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 

відповідних центральних органів виконавчої влади України у відповідність 

із зазначеним Законом, для Міністерства юстиції України – утворення 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а Генеральній 

прокуратурі України – в частині організації вивчення положень нового 

Закону та приведення у відповідність нормативно-правові акти.  

 Соціальним суб’єктом у правовому розрізі механізму соціального 

забезпечення будуть виступати і місцеві органи прокуратури, які своєю 

нормотворчою діяльністю будуть конкретизувати та доповнювати даний 

механізм. Так, у даному випадку такою діяльністю буде запровадження 

норм колективного договору в прокуратурах, які визначатимуть схеми 

посадових окладів трудового колективу.  

 Соціально-правові умови – це третій елемент правового 

механізму соціального забезпечення працівників органів прокуратури. Під 
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ними необхідно розуміти соціально-політичну обстановку, в якій протікає 

дія правових механізмів. Сьогодні вся система органів прокуратури 

реформувається відповідно до рекомендацій Ради Європи. Тому постало 

питання щодо перегляду повноважень зазначених органів, а отже, і 

правовий статус окремо взятого працівника зміниться. Зміни правового 

статусу можуть призводити як до розширення, так і до звуження 

різноманітних видів забезпечення виконання професійної діяльності, в тому 

числі й соціального забезпечення. Тому в умовах перехідного становлення 

необхідно проявляти підвищену увагу до змін соціально-правового статусу 

працівника як носія здібностей до праці, які можуть негативно впливати на 

якість соціального забезпечення прокурорів. Прикладом того, як соціально-

політичні умови можуть впливати на соціальне забезпечення шляхом змін 

правових механізмів, можуть послугувати новації законодавства про 

прокуратуру України. Як бачимо, зміни соціально-політичної дійсності 

тягнуть за собою зміну норм, а отже, й правових механізмів регулювання та 

забезпечення, оскільки всі процеси держави взаємопов’язані.  

 Організаційний рівень соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури. Даний рівень механізму соціального забезпечення 

прокурорів пов’язаний виключно з діяльністю державних органів, 

недержавних установ, порядок якої передбачений правовими нормами 

законодавчих актів та актів локального регулювання. Організаційний рівень 

передбачає здійснення комплексу дій розпорядчого, матеріально-технічного, 

фінансового, кадрового, інформаційного характеру. Проте цей комплекс 

об’єднує одна спільна риса – це активні дії, спрямовані на досягнення 

остаточної мети, кінцевого результату. У відносинах організаційного рівня 

суб’єктами є установи, які здійснюють заходи соціального забезпечення, та 

працівники прокуратури як суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення. 

У  даному випадку такими органами є управління Пенсійного фонду, праці 

та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Фонду 
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соціального страхування, територіальні органи Державного казначейства 

України, комерційні банки як недержавні фінансові установи тощо.  

Ідеологічний рівень соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури. Значимість та важливість ролі професії прокурора відіграє не 

останню роль у механізмі його соціального забезпечення. Обумовленість 

вжиття забезпечувальних засобів має диктуватись не лише державно-владними 

приписами в односторонньому порядку, а й виражатись суспільним 

усвідомленням того, наскільки необхідною та корисною для нього є 

професійна діяльність працівників органів прокуратури. Це потрібно хоча б 

тому, що Конституція України проголошує народ, а отже суспільство носієм та 

джерелом влади. На жаль, протягом тривалого часу в Україні простежується 

тенденція стійкої недовіри до діяльності державних органів, в тому числі й до 

системи органів прокуратури. Як зазначає С.П. Матвєєв, такі негативні явища 

спричинені втратою довіри до влади в цілому, тоді як влада повинна 

визнаватись та «легітимуватись» народом. Так, втрату довіри до влади з боку 

народу –  делегітимацію, на думку автора, обумовлюють наступні причини: 

1) протиріччя між універсальними цінностями, пануючими в суспільстві, 

егоїстичними інтересами керуючої еліти; 

2) протиріччя між ідеєю демократії та соціально-політичною практикою. 

Це проявляється в спробах вирішити проблеми силовим шляхом, тиском на 

засоби масової інформації; 

3) відсутність у політичній системі механізмів захисту інтересів 

народних мас; 

4) наростання бюрократизації і корумпованості; 

5) націоналізм, етнічний сепаратизм у багатонаціональних державах, що 

проявляється у протистоянні федеральній владі; 

6) втрата правлячою елітою віри в правомірність своєї влади. 

Виникнення в ній гострих соціальних протиріч, зіткнення різних гілок влади» 

[117, с. 285]. Окрім того, можливо додати ще й політико-правову або 

економічну кризу як один із чинників, оскільки у такій ситуації державна 
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влада, в основному, не в змозі вирішити усі нагальні проблеми та потреби 

суспільства, тому народ втрачає до неї довіру, вважаючи, що влада не здійснює 

усіх належних заходів. 

Легітимація влади має визначальний вплив на суспільний настрій, 

оскільки «неможливо в подібних умовах говорити про легітимність політики 

підтримки державою одних верств населення, ігноруючи при цьому інтереси 

інших. У демократичних соціально спрямованих державах подібна політика 

незаконна і неможлива. В той же час диференціація форм і методів 

соціального захисту в широкому значенні цього слова певних категорій 

громадян може бути виправдана з точки зору необхідності вирішення задачі 

підвищення ефективності функціонування держави» [117, с. 285-286].  

Як показує практика, роль прокуратури у формуванні законності в 

державі є базовою, поруч з судом. Головною рисою, яка відрізняє діяльність 

прокуратури, є її соціальна роль, а саме виконання державних функцій. Тому 

невипадково законодавець підкреслює необхідність зміцнення особливого 

правового статусу прокурорів, що свідчить про легітимність розвитку правової 

бази, яка регулює їх соціальний захист.  

Усвідомлення цього з боку суспільства можливе лише за умови високого 

рівня правової культури як суспільства в цілому, так і працівників органів 

прокуратури зокрема. Так, «не менш важливим елементом соціального 

захисту працівників органів прокуратури є належний рівень правової 

культури, адже правова культура працівників органів прокуратури – це 

неодмінна умова нормального функціонування держави. Вона передбачає 

ступінь правового розвитку працівників органів прокуратури, що 

виражається у правомірній поведінці. Правова культура працівників органів 

прокуратури виражається в тому, наскільки високим є рівень знань щодо 

професійної поведінки, розуміння правових проблем, правильного 

використання наданих їм державою прав і належного виконання ними своїх 

обов’язків» [6, с. 66]. Державна служба як специфічний вид трудової 

діяльності завжди відрізнялась високим рівнем престижності. Як зазначає О.Б. 
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Кердан, «соціальна престижність є складною інтегральною соціокультурною 

системою змістовних, нормативних і якісних показників, які відтворюються, 

відбиваються в громадській та індивідуальній свідомості у вигляді ідеалів, 

мотивів, установок, переконань, цінностей; фіксуються в державних 

документах, законодавчих актах, громадській думці та інших культурних 

формах, регулюючи статус, роль, функції суб’єктів в системі культурних 

зв’язків, стосунків, що проявляються в специфічній соціокультурній 

діяльності» [118,                с. 13]. Необхідно також усвідомлювати, що всі 

заходи соціального забезпечення, які передбачають додаткові права та пільги у 

сфері матеріальних благ, обумовлені компенсаційною природою походження 

за обмеження, викликані публічною службою нетипового, підвищеного 

інтелектуального та морального характеру. 

Таким чином, повага до несення державної служби, усвідомлення її 

престижності та незамінності з боку суспільних мас, її важливості для 

існування режиму законності та державності є останнім, заключним 

компонентом, який довершує структуру механізму соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури.  

Як бачимо, механізм соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури має складну трирівневу структуру: вона реалізується спочатку на 

правовому рівні, уособлюючи правотворчість у сфері соціального 

забезпечення прокурорів, потім на організаційному рівні, а також і на 

ідеологічному. Правовий рівень уособлено соціально-юридичними засобами, 

соціальними суб’єктами, що функціонують у сфері дії права, та соціально-

правовими умовами. Організаційний рівень відображено у взаємопов’язаній 

розпорядчій, фінансовій, матеріально-технічній, кадровій, інформаційній 

діяльності державних та недержавних органів та установ, а ідеологічний 

рівень механізму складається з правової культури та соціальної 

престижності професіональної діяльності працівників органів прокуратури.  

Отже, механізм соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури – трирівнева система заходів правового, організаційного та 
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ідеологічного характеру, яка створює та регулює порядки реалізації 

матеріальних державно-забезпечувальних заходів аліментарного характеру 

на користь працівників органів прокуратури як категорії державних 

службовців особливого ступеня соціальної престижності. 

Підсумовуючи, варто сказати, що без існування належного 

законодавчо закріпленого механізму реалізації прокурорськими 

працівниками своїх прав і законних інтересів видається неможливим 

визначати їх правовий статус, який обов’язково потребує наявності певного 

порядку дій щодо використання своїх гарантій даною категорією 

працівників. 

 

 

2.3 Форми та заходи соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури 

 

Як кожне державне явище, соціальне забезпечення має свої форми 

реалізації в суспільно-правовій дійсності. Форма – універсальний термін для 

комплексу гуманітарних та негуманітарних наук, тому що уособлює собою 

загальний образ вираження тієї чи іншої дії.  

Згідно з тлумачним словником «форма (від лат. forma) – зовнішній 

контур, зовнішній вигляд предмета; спосіб існування змісту, невіддільний 

від нього та такий, що слугує його зовнішнім вираженням, тип, конструкція, 

спосіб організації чого-небудь; встановлений зразок, порядок чого-небудь» 

[92, с. 1429]. Як «зовнішній вигляд, композицію» трактує форму 

етимологічно-семантичний словник української мови [119, с. 433]. 

У філософському словнику під редакцією І.Т. Фролова зазначено, що 

поняття «форма» вживається у значенні «внутрішньої організації структури, 

і в цьому значенні проблематика форми отримує подальший розвиток в 

понятті структури» [120, с. 520-521]. Дещо незрозумілою є думка науковця з 
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приводу визначення форми. На наш погляд, слід тлумачити дану категорію 

як зовнішній вираз певного заходу, дії або діяльності.  

Як термінологічна категорія юридичної доктрини, поняття «форма» 

вживається для вираження безлічі правових та законодавчих явищ в 

динаміці; це і «форми захисту», і «правова форма», і «форма права», «форма 

здійснення», «форма реалізації», «форма публічного адміністрування», 

«форма державного правління», «форми зайнятості», «форми договору» 

тощо. Наприклад, Н.І. Матузова та А.В. Малько вважають, що правова 

форма  – це «організаційна форма діяльності органів держави, їхніх 

посадових осіб, що, по-перше, передбачена правом і йому відповідає, по-

друге, своїм результатом тягне юридично значимі наслідки для суб’єктів 

права» [121, с. 97]. Повністю погоджуємося з цим достатньо лаконічним та 

чітким визначенням, яке характеризує дефініцію «форма» в якості типу 

організації діяльності державних органів, адже така організація зумовлена 

певним правовим приписом. М.І. Байтін вважає формою права «визначені 

способи (прийоми, засоби) вираження державної волі суспільства» [122, 

с.67]. Оскільки методи, засоби, прийоми тощо характеризують певну 

діяльність, то доцільно під ними розуміти форми здійснення такої 

діяльності, адже в залежності від конкретного заходу чи прийому 

визначається зовнішня сторона цієї діяльності. В.А. Четвернін визначає 

форму реалізації права як «зовнішній вияв реалізації права» [123, с. 87]. 

Достатньо просто, однак чітко висловив своє тлумачення форми науковець. 

Проте така дефініція є абстрактною і не містить у собі конкретики. Термін 

«правова форма» в юридичній науці здебільшого сприймають як «зовнішній 

спосіб існування права, контур, межу між правом і зовнішнім соціальним 

середовищем. В якості змісту права виступають конкретні вимоги, дозволи, 

заборони, юридичні положення і рішення» [124, с. 8]. Безумовно, таке 

трактування правової форми є доречним, оскільки воно виходить із 

лінгвістичного тлумачення поняття «форма», а саме як зовнішній прояв, 

контур тощо. Форма державного управління – це «зовнішній вияв 
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конкретних дій, які здійснюють органи виконавчої влади для реалізації 

поставлених перед ними завдань» [125, c. 132]. Як уже було нами зазначено, 

форма – конкретні дії, що характеризують діяльність у цілому. Дещо більше 

уваги в науковій дискусії приділено поняттю «організаційно-правова 

форма», проте єдине універсального визначення для нього відсутнє. Т.М. 

Боброва зазначає: «Немає поняття абсолютної форми, оскільки воно завжди 

відносне, має сенс тільки по відношенню до конкретного, визначеного 

змісту. Відповідно, ми маємо визначення відносно конкретної галузі права 

або того чи іншого її інституту» [126, с. 18]. На користь цього твердження 

можна зауважити про варіативність сфер юридичного дослідження 

організаційно-правової форми: від цивільного та конституційного права до 

комерційного та аграрного права. Д.Н. Парфір’єв, наприклад, дає наступні 

визначення організаційно-правової форми юридичної особи: «зовнішня 

(правова) форма організації відповідної економічної та іншої діяльності в 

статусі певної юридичної особи, закріпленої в чинному законодавстві, що є 

системою ознак, які відбивають специфіку правової статики і динаміки 

цього виду юридичних осіб (їх правовий стан, створення, функціонування і 

припинення)» [127, с. 96], а також «особливий прийом юридичної техніки, 

яка служить засобом побудови законодавчого матеріалу, що стосується 

юридичних осіб» [127, с. 96]. Дане громіздке вираження сутності 

організаційно-правової форми не надає змоги чітко зрозуміти зміст цього 

поняття. Наступне положення більш точно характеризує це суспільно-

правове явище. В.М. Горшеньов зазначає, що «організаційно-правова форма 

діяльності держави є специфічне здійснення юридичних повноважень 

(компетенцій) органів держави, яка виражається у здійсненні різноманітних 

правових дій» [128, с. 122]. Однак знову ж таки, що дані дії характеризують, 

чи є вони зовнішнім проявом діяльності державних органів, видається не 

зрозумілим. 

Питання про поняття та значення форми соціального забезпечення в 

науці є не достатньо дослідженим, хоча аналізу даної категорії раніше 
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приділялась увага в спеціальній літературі. Так, традиційно форми 

соціального забезпечення поділяють на централізовані, регіональні, місцеві 

та локальні. Так само загальноприйнятими критеріями для класифікації є 

спосіб акумуляції коштів, коло суб’єктів, які забезпечуються за рахунок 

визначених фінансових коштів, види забезпечення, види соціальних ризиків 

та система органів, що здійснюють забезпечення. Однак єдина наукова 

думка в підходах та поглядах на змістовну сутність даного явища, а відтак 

його структуру, відсутня.  

На думку В.П. Галаганова, форму соціального забезпечення можна 

розглядати у двох значеннях. З одного боку, під формою слід розуміти 

«спосіб організації соціального забезпечення шляхом обов’язкового 

соціального страхування або за рахунок використання асигнувань з 

державного бюджету, а також шляхом змішаних форм соціального 

забезпечення» [129, с. 13]. З іншого боку, форму соціального забезпечення 

можна розглядати як спосіб задоволення потреб, які надаються громадянам і 

в грошовій формі – пенсії, допомоги, компенсаційні виплати,  і в 

натуральній формі – соціальні послуги, соціальна допомога у вигляді 

забезпечення одягом, предметами побуту тощо [129, с. 13] Досліджуючи 

стан російської науки щодо соціального забезпечення, автор зауважує, що 

«в літературі останніх років виділяють змішану форму організації 

соціального забезпечення. Під нею розуміють одночасне використання обох 

вищеназваних форм у відношенні визначених категорій осіб, наприклад, 

державних службовців, народних депутатів тощо. Поруч з централізованими 

формами виділяють місцеві (локальні) форми соціального забезпечення. В 

узагальненому вигляді дані форми являють собою форму додаткового 

матеріального забезпечення понад виплат різних видів соціального 

забезпечення, встановлених федеральним законодавством. на практиці це 

відбувається наступним чином. За рахунок власних коштів (регіонального 

бюджету) органи державної влади суб’єкта Російської Федерації визначають 

або збільшені розміри (у виді доплат) соціальних виплат (пенсій, допомоги, 
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компенсаційних виплат та ін.), встановлених федеральним законодавством, 

або вводять нові види соціального забезпечення. Це відноситься і до 

організацій, які за рахунок власних фінансових коштів надають додаткове 

соціальне забезпечення» [130, с. 35-36]. З огляду на наведене положення, 

слід наголосити на досить розвинутій системі соціального забезпечення та 

соціальної допомоги в Російській Федерації. Наявність декількох рівнів 

соціального забезпечення державних службовців є свідченням активного 

трудо-правового регулювання відносин у сфері праці державних 

службовців. 

Даний факт у деякій мірі пояснює поодинокість дефініцій щодо форми 

соціального забезпечення в юридичній доктрині. Автори, зважаючи на 

смислову неоднозначність та змістовну абстрактність, формулюють 

понятійні судження дещо обережно. Так, наприклад, М.В. Лушнікова 

визначила форму соціального забезпечення як «спосіб організації 

здійснення права осіб на соціальне забезпечення» [131, с. 328]. Слід не 

погодитись з даним твердженням, оскільки воно не деталізує, у який саме 

спосіб відбувається реалізації вищезазначеного права.  

М.Л. Захаров та Е.Г. Тучкова формою соціального забезпечення 

вважають «зовнішній вираз соціально-забезпечувального надання як 

предмету матеріального соціально-забезпечувального правовідношення» 

[83, с. 21]. Таке визначення ще більше заплутує, оскільки відсутнє уявлення 

про те, що становить собою забезпечувальне надання. Загалом, 

підтримуючи наведені наукові позиції, В.В. Стародубцева вважає 

загальновизнаною у вітчизняній науці дефініцію форми соціального 

забезпечення як «організаційно-правового способу його здійснення, способу 

задоволення потреб громадян» [132, с. 147]. Ми погоджуємося з такою 

науковою позицією, адже вона вказує на певний результат, а саме 

задоволення потреб людей. Д.В. Агашев пропонує визначити форму 

соціального забезпечення як «юридично закріплену систему способів та 

умов реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань, що 



106 

 

виражається в нормативно встановленому порядку формування фондів 

соціального забезпечення та управління органами соціального забезпечення 

в процесі розподілу коштів на відповідні цілі» [133, с. 95]. 

З огляду на зазначене та враховуючи змістове наповнення 

універсальної наукової категорії «форми» як «внутрішньої організації 

структури глобалізаційних явищ», пропонуємо розглядати форму 

соціального забезпечення не як спосіб задоволення потреб громадян, а як 

конкретний вид діяльності держави із задоволення їх потреб. У даному 

випадку цілком правильними є погляди на форму соціального забезпечення 

як на «зовнішній вираз суспільних відносин, які складають предмет права 

галузі соціального забезпечення та пов’язані із: 

– сферою формування (акумуляції) коштів фондів соціального 

забезпечення, їх управління (інвестування) та розподілу; 

– областю організації функціонування та управління самою системою 

органів соціального забезпечення» [134, с. 91]. 

Що стосується способів задоволення потреб громадян (грошових та 

натуральних) таких як, наприклад, пенсії, допомоги, санаторно-курортне 

лікування, медичне обслуговування, утримання в дитячих закладах, то з 

метою уникнення неоднозначного тлумачення пропонуємо визначати їх як 

засоби соціального забезпечення. 

У сучасній науці соціального забезпечення поняття «засоби 

соціального забезпечення» взагалі не вживається. Здебільшого термін 

«захід» вживається із словосполученням «соціальний захист», утворюючи 

«захід соціального захисту». Так, А.А. Венедиктов вважає заходи 

соціального забезпечення складовою соціального забезпечення та 

ототожнює їх з окремими гарантіями. Автор пропонує наступну їх 

класифікацію:  

гарантії, які отримуються нарівні з іншими громадянами;  

специфічні гарантії, передбачені для осіб, які мають спеціальний 

статус [135, с. 61-63]. 
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Останні запропоновано згрупувати за наступними критеріями: 

гарантії, пов’язані з охороною здоров’я, гарантії при реалізації права на 

житло, пільги при реалізації права на працю та відпочинок, пов’язані з 

переїздами, пільги при реалізації права на освіту, соціальні гарантії, 

пов’язані з втратою годувальника тощо [135, с. 64-67]. Головною ознакою 

засобів соціального забезпечення як грошових та натуральних способів 

задоволення потреб громадян є їх аліментарний характер, який полягає в 

тому, що держава забезпечує обсяг потреб громадян лише до задовільного 

рівня, достатнього для виживання, вона ніколи не бере на себе обов’язку 

щодо задоволення всіх можливих потреб суб’єктів соціальних ризиків. 

Відтак, розглядаючи форму соціального забезпечення як окремий 

напрям державної політики, можна виокремити декілька її ознак: 

1) цивілізаційно-гуманістичний характер, який вказує на якісне 

зростання моральності та гуманності у процесі розвитку людської 

цивілізації, що виявляється у запровадженні державного інституту 

піклування про представників соціально слабких суспільних груп; 

2) конституційно-гарантійний характер, який означає, що 

запровадження форм соціального забезпечення в першу чергу відповідає 

вимогам Основного Закону країни, а саме статті 46 Конституції України; 

3) нормативний характер закріплення в законодавчих актах 

концепції, порядку формування та умов реалізації; 

4) загальний характер, який розкривається у законодавчому 

забезпеченні права кожного громадянина на отримання соціально-

забезпечувальних заходів; 

5) характер орієнтації на світові стандарти у сфері соціального 

забезпечення та проведення політики постійного руху у цьому напрямку; 

6) організаційно-розпорядчий характер, який проявляється у 

адміністративно-управлінській діяльності державних органів щодо надання 

соціально-забезпечувальних заходів; 

7) системний характер реалізації державними органами; 
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Таким чином, враховуючи виділені ознаки, риси та критерії 

розмежування досліджуваного явища, можна зробити висновок, що форма 

соціального забезпечення – це окремий напрямок державної діяльності, 

спрямований на створення порядку, систем, підстав, способів та умов 

реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань щодо соціально 

вразливих категорій осіб.  

У зв’язку з цим виділяємо три організаційно-правові форми 

соціального забезпечення: 

– загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

– фінансування з державного бюджету; 

– недержавне соціальне забезпечення. 

Суспільно-державна цінність форми соціального забезпечення полягає 

в тому, що вона поєднує в собі методи раціонального акумулювання та 

розподілу коштів бюджетів різних рівнів, забезпечує можливість 

фінансового контролю за рухом коштів соціального призначення та 

визначає зміст соціальної політики держави. Необхідно усвідомлювати, що 

якісні суспільні зрушення відбуваються за умови сильного та грамотно 

побудованого державного апарату, серцевиною якого є службовці, в тому 

числі й працівники органів прокуратури. Покращення у сфері соціального 

забезпечення, які можливі лише в режимі законності, підтримуваній 

прокурорами, тягнуть за собою кореспондуючі покращення у сфері 

соціального забезпечення останніх. Соціальне забезпечення працівників 

органів прокуратури являє собою спеціальний вид соціального 

забезпечення, який відрізняється від інших рівнем централізації, колом 

суб’єктів, соціальними ризиками. Звичайно, що його відправною точкою є 

суспільно-важливий характер здійснюваної ними діяльності та особливий 

ступінь важливості для державного апарату. 

Форма соціального забезпечення працівників органів прокуратури має 

цілий ряд специфічних ознак: 
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1) забезпечення потреб працівників органів прокуратури завжди має 

державні бюджетні форми; 

2) забезпечення завжди пов’язане із виконанням прокурорами 

професійної діяльності та їх соціально-правовим статусом; 

3) аліментарний характер змінюється компенсаційним та додатковим, 

що обумовлюється підвищеною складністю та соціальною небезпечністю 

виконуваних прокурорами функцій; 

4) соціальне забезпечення може розповсюджуватись не тільки на 

працівників прокуратури, а й у деяких випадках на членів їх сімей. 

Структура форми соціального забезпечення працівників прокуратури 

представлена суб’єктами форми, правовідносинами між ними та об’єктом 

форми соціального забезпечення. У цьому контексті варто погодитись з 

Д.В. Агашевим в тому, що структура форми соціального забезпечення 

складна, мінлива та адаптивна відповідно до цілей, визначених державою у 

сфері соціального забезпечення на відповідному історичному етапі, з 

урахуванням соціальної, економічної, політичної ситуації в суспільстві. При 

цьому, ключовими факторами, які визначають побудову структури 

організаційно-правової форми, слід вважати наступні: 

1) функціональну характеристику джерела фінансування; 

2) ступінь гарантованості та підстава права вимоги забезпечення; 

3) статус особи, що потребує допомоги [133, с. 98]. 

Об’єктом форми соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури є правовий режим відносин, за допомогою яких досягається 

соціальне забезпечення останніх Діяльність держави у сфері соціального 

забезпечення побудована таким чином, щоб забезпечити максимальне 

виконання гарантій, передбачених законодавчими нормами для прокурорів, 

таким чином об’єктом тут завжди виступатиме забезпечення матеріальних 

благ працівників прокуратури. 

Суб’єктами форми соціального забезпечення виступатимуть учасники 

процедур акумулювання, управління та контролю за фінансовими коштами 
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(страховик, страхувальник, застрахований, страхова медична організація). 

Погоджуємось з думкою Д.В. Агашева, який зауважує, що суб’єкт права 

соціального забезпечення та суб’єкт організаційно-правової форми не 

рівнозначні та не тотожні, хоча і співіснують в одній галузевій реальності. В 

першому випадку мова йде про нужденну особу або орган соціального 

забезпечення як власника суб’єктивних прав та обов’язків по відношенню 

до соціально-забезпечувальних послуг. Друге поняття стосується суб’єктів 

організаційних та управлінських зв’язків в межах форми соціального 

забезпечення [133, с. 94]. Відносинами між ними будуть виступати 

організаційні та управлінські правові зв’язки з приводу забезпечення 

об’єкту форми соціального забезпечення. 

Що стосується ключових факторів, які визначають форму соціального 

забезпечення, то в розрізі забезпечення прокурорів, вона зазнає 

трансформаційних змін, які ми розглянемо нижче.  

Соціальне забезпечення прокурорів не аліментарне, а додатково-

компенсаційне. Головним чином, це відбувається у зв’язку з фактором 

«статус особи, що потребує допомоги». Оскільки працівники органів 

прокуратури ніколи не були і не будуть «особами, які потребують 

допомоги», відбувається смислова заміна значення організаційно-правової 

форми як такої, що направлена на задоволення базових потреб у 

підтриманні задовільного рівня життя, на таку, яка направлена на 

задоволення потреб «понад міру» в якості кореспондуючих компенсацій за:  

а) втрачені працівниками прокуратури власні кошти у зв’язку з 

виконанням покладених завдань,  

б) розлади фізичного та емоційного здоров’я працівника через 

виконання трудових функцій підвищеної небезпеки;  

в) економічну неспроможність держави забезпечити оплату праці 

працівників органів прокуратури на рівні світових стандартів та не нижче 

заробітних плат, встановлених для провідних приватних комерційних 

підприємств регіону;                
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г) підвищений режим вимогливості до професійних, моральних та 

ділових якостей як під час виконання службових обов’язків, так і поза ним.  

Соціально-правовий статус професії прокурора – головна умова 

соціального забезпечення зазначених працівників. Безперечно, що ступінь 

гарантованості соціального забезпечення працівників органів прокуратури є 

умовним, а не безумовним, як наприклад, забезпечення інвалідів, сиріт, які 

не повинні виконувати жодних додаткових умов для отримання пенсій та 

допомог. Натомість соціальне забезпечення працівників органів 

прокуратури ґрунтується на умові тривалості та успішності перебування 

працівників прокуратури на державній службі та закінчується у разі 

звільнення у зв’язку з порушенням правил державної служби.  

Державне походження джерел фінансування соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури. Соціальне забезпечення 

прокурорів як носіїв державно-владних повноважень здійснюється за 

рахунок державних бюджетних фондів та державних позабюджетних 

фондів, що є цілком виправданим та логічним. Так, ч 7 ст. Закону України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII [3] закріплює, що 

фінансування оплати праці прокурорів здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Здійснений аналіз структури та особливостей форми соціального 

забезпечення працівників прокуратури спонукає до висновку, що форма 

соціального забезпечення працівників прокуратури – це спеціальна 

діяльність держави з приводу державного соціального страхування 

прокурорів, фінансування з державного бюджету, в тому числі забезпечення 

компенсаційно-додаткових виплат у зв’язку з особливостями соціально-

правового статусу їх професії. Таким чином, виділяємо 2 форми 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури: державне 

соціальне страхування прокурорів та фінансування з державного бюджету. 

Водночас, заходи соціального забезпечення працівників органів 

прокурати – це способи задоволення потреб прокурорів (грошових та 
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натуральних) таких як, наприклад, матеріальні допомоги, премії, пенсії, 

санаторно-курортне лікування, медичне обслуговування тощо. 

У системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

прокурорів можна виділити наступні його види: 

1) пенсійне забезпечення прокурорів; 

2) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання; 

3) страхування від тимчасової непрацездатності та витрат, зумовлених 

похованням; 

4) медичне страхування. 

У системі фінансування за рахунок державного бюджету можливо 

виокремити:  

а) соціальну допомогу; 

б) соціальні послуги. 

У контексті такої форми соціального забезпечення працівників 

прокуратури як державне обов’язкове страхування визначальним є пенсійне 

забезпечення прокурорів. Згідно з п. 2 статті 86 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII пенсія призначається в 

розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до 

якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01 січня 2011 

року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії 

[3]. Така гарантія передбачена як діючим, так і новим законодавством, вона 

буде виправданою весь період, допоки працівники органів прокуратури 

стикатимуться з підвищеною напруженістю, дбаючи про додержання прав 

та інтересів громадян своєї держави. Цілком виправданою є і норма щодо 

призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, яка призначається 

непрацездатним членам сім’ї прокурора або слідчого. 
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У системі страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, страхування від тимчасової непрацездатності 

та витрат, зумовлених похованням, для працівників прокуратури діють 

гарантії, передбачені  статтею 84 вищезазначеного Закону, у якій 

закріплено, що «в разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, прокурор одержує компенсацію в розмірі 

від річної до п’ятирічної заробітної плати залежно від ступеня втрати 

працездатності, а у разі його загибелі із зазначеної причини сім’ї або 

утриманцям загиблого виплачується одноразова допомога в розмірі 

десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яка складається з 

посадового окладу та надбавки за класний чин, порядок, умови компенсації 

та виплати якої визначаються Кабінетом Міністрів України. Поховання 

прокурора, який загинув (помер) у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків, або звільненого з посади, який помер внаслідок заподіяння 

тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з виконанням 

службових обов’язків, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються 

органам прокуратури у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України» [3]. 

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про державний захист 

працівників суду та правоохоронних органів» працівники прокуратури 

мають право на отримання матеріальної компенсації на випадок каліцтва 

або іншої шкоди здоров’ю, знищення або пошкодження його житла та майна 

у зв’язку з виконанням службових обов’язків [136]. 

Варто зауважити, що серед важливих нормативно-правових актів 

щодо обов’язкового державного страхування життя та здоров’я працівників 

прокуратури була постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку та умов виплати компенсації у разі каліцтва чи інвалідності 

працівника прокуратури або одноразової допомоги у разі його загибелі» 

[137] (станом на сьогодні не чинна). У п. 3 Порядку та умов виплати 

компенсації у разі каліцтва чи інвалідності працівника прокуратури або 
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одноразової допомоги у разі його загибелі було зазначено, що у випадку 

настання інвалідності прокурорів та слідчих органів прокуратури їм 

виплачується компенсація у наступних розмірах: п’ятирічного грошового 

утримання – інвалідам І групи; трирічного грошового утримання – інвалідам 

ІІ групи; річного грошового утримання – інвалідам ІІІ групи. У випадку 

каліцтва без настання інвалідності прокурору та слідчому органів 

прокуратури компенсація виплачується у залежності від ступеня втрати 

працездатності у відсотках від суми річного грошового утримання. 

На думку П.В. Древаля, можна виділити наступні характеристики 

головного заходу системи соціального захисту працівників органів 

прокуратури – обов’язкового державного страхування життя та здоров’я 

працівників прокуратури:  

1) компенсаційний характер – працівнику органу прокуратури або 

члену його сім’ї чи утриманцю компенсується завдана шкода здоров’ю чи 

життю;  

2) матеріальне вираження – виплати відбуваються у грошовій формі; 

3) підставою для виплати виступає юридичний факт – смерть або 

інвалідність працівника органу прокуратури;  

4) підставою початку обов’язкового державного страхування є набуття 

правового статусу працівника органу прокуратури;  

5) періодичність – виплати (крім одноразової) здійснюються 

щомісячно;  

6) тривалість (непостійність) – виплати здійснюються не на постійній 

основі й безперервно, а мають чітко визначений проміжок часу (до 10-ти 

років) [138, с. 305].  

В системі медичного страхування працівників органів прокуратури 

законодавцем п. 2 ст. 83 і п. 3 ст. 84 Закону України «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 року № 1697-VII передбачено, що «прокурор та члени його 

сім’ї користуються в установленому порядку безоплатним медичним 

обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я. Члени сім’ї 
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прокурора, які проживають разом з ним, обслуговуються у тих медичних 

закладах, що й прокурор. За пенсіонерами і членами їхніх сімей 

зберігаються гарантії соціального захисту, передбачені законом та іншими 

законодавчими актами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають 

разом із ними, мають також право на безкоштовне медичне обслуговування 

в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на 

пенсію прокурора» [3]. 

Соціальна допомога – це адресна форма соціального забезпечення, яка 

орієнтована на подолання конкретної проблемної життєвої ситуації. 

Пунктом 3 статті 83 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 

року закріплене право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 

плати прокурора. Так само Законом визначено, що питання матеріального та 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури, не 

врегульованих законом, визначаються загальними законодавчими актами 

[3].  

Крім того, п. 1 статті 83 Закону України «Про прокуратуру» від 14 

жовтня 2014 року передбачає, що після призначення на посаду прокурор, 

який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим 

житлом за місцем знаходження прокуратури [3]. Згідно з п. 40 постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 № 380 «Про доповнення   

переліку категорій працівників, яким можуть бути надані службові 

приміщення» [139] та наказом Генерального прокурора України від 

16.04.2004 № 48/13-ок «Про затвердження переліку категорій працівників 

органів прокуратури, яким може бути надано службове житло, та про 

затвердження Положення про облік та розподіл службової житлової площі 

Генеральної прокуратури України» житло, яке надається працівникам 

органів прокуратури, обов’язково включається в розряд службового [140]. 

Таким чином, аналіз основних форм соціального забезпечення 

працівників прокуратури згідно з Законом України «Про прокуратуру» від 
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14 жовтня 2014 року, який вступив в силу 15 липня 2015 року, дав змогу 

зробити висновок про достатньо високий рівень соціального забезпечення 

прокурорів навіть на етапі реформування усієї системи відповідно до 

рекомендацій Ради Європи. Слід пам’ятати, що рішення, прийняті з 

політичних міркувань, часто негативно впливають на стан соціальної 

захищеності працівників органів прокуратури України. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Державне соціальне забезпечення – це доказ правильного 

цивілізаційного розвитку суспільства. Соціум, в якому турбота та 

піклування про осіб похилого віку, сиріт, дітей тощо поставлена на 

державний рівень є соціумом правової держави.  

2. Про генезис соціального забезпечення як історичного явища можна 

говорити з певним застереженням, тому що останнє можливе лише за умови 

існування публічної влади та держави, здатної формувати спеціальні 

акумулюючі фонди. 

3. Пройшовши історичний шлях від інстинктивної турботи про 

продовження роду в первісних общинах (піклування про беззахисних дітей, 

вагітних жінок), продиктованої не моральними, а біологічними потребами, 

розвинувшись у перші прояви благодійності у найдавніших державностях 

людства – єгипетській та шумерській, закріпившись в часи середньовіччя, 

соціальне забезпечення знайшло своє законодавче, наукове та моральне 

оформлення у 20 столітті.  

4. Соціальне забезпечення – це підсистема загального соціального 

захисту, яка уособлює собою мобілізацію, розподіл та сплату коштів 

аліментарного характеру чітко нормативно визначеним категоріям осіб за 

умови настання фактів соціального ризику з метою підтримки їх 

соціального статусу.  
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5. Критерії для розмежування соціального забезпечення та соціального 

захисту полягають в наступному: 

– соціальний захист має більш складну та розгалужену структуру, в 

широкому розумінні – це більш ніж категорія права соціального 

забезпечення, це комплексний інститут, який поєднує риси державно-

публічного, гуманітарно-морального характеру. Він включає в себе гарантії 

охорони праці, здоров’я, освіти тощо. Соціальне ж забезпечення охоплює 

лише конкретні розподільчі відносин щодо матеріального забезпечення 

громадян та членів їх сімей;  

– на відміну від соціального захисту, який здебільшого має загальне 

політико-правове змістовне навантаження, соціальне забезпечення 

обумовлене, головним чином, конкретними економічними можливостями 

держави; 

– соціальний захист має абсолютний характер, який закріплює норма 

статті 46 Конституції України про безумовне право на соціальний захист, 

тоді як соціальне забезпечення, хоч і визначене конституційно, проте 

виникає з настанням певної умови – соціального ризику; 

– соціальний захист та забезпечення різняться своїми об’єктами: 

об’єктом соціального захисту виступають відносини із забезпечення безпеки 

особистості, умов для реалізації інтересів та потреб, самореалізації, 

духовного розвитку, фізичного та морального здоров’я нації; об’єктом 

соціального забезпечення є матеріальне благо розподільчого характеру 

(пенсія, грошова допомога, компенсація, пільга, субсидія), яке надається в 

грошовій або натуральній формі; 

– суб’єкти соціального забезпечення та захисту також різні за своїм 

характером:  

суб’єктами соціального захисту за конституційною нормою є все 

населення; 
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суб’єктами соціального забезпечення є лише ті, хто має право на 

одержання матеріальних благ відповідно до норм права соціального 

забезпечення.  

6. Про чиновницьке соціальне забезпечення можна говорити лише з 

утворенням держави, спочатку рабовласницької, її представницького 

службового апарату, який і стане тим джерелом авторитету, на який згодом 

спиратиметься держава. Прототипи елементів соціального забезпечення 

державних службовців зароджувався ще до початку відліку нашої ери. 

Престижність служіння державним інтересам виходила з сили та авторитету 

їх повноважень, які, в тому числі, ґрунтувались на наданих їм матеріальних 

можливостях. Сутність соціального забезпечення державних службовців 

полягає у тому, що у відносинах держави та тих осіб, які забезпечують її 

функціонування, перша завжди прагнула у своїй діяльності спиратися на ту 

частину населення, яка має найвищий інтелектуальний коефіцієнт. 

7. Соціальне забезпечення працівників органів прокуратури – це 

специфічний вид державного соціального забезпечення, який спрямований 

на матеріальне задоволення законодавчо визначених потреб працівників 

органів прокуратури, обумовлених особливостями їх професійного 

соціально-правового статусу. 

8. Суть соціального забезпечення працівників органів прокуратури 

розкривається через наступні риси: спеціальний характер, статус особи, 

державне фінансування, кореспондуючий характер зобов’язань, 

превентивний характер.  

9. Механізм соціального забезпечення працівників органів прокуратури 

має складну трирівневу структуру:  

вона реалізується спочатку на правовому рівні, уособлюючи 

правотворчість у сфері соціального забезпечення прокурорів;  

на організаційному рівні; 

на ідеологічному.  
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Правовий рівень забезпечується соціально-юридичними засобами, 

соціальними суб’єктами, що функціонують у сфері дії права, та соціально-

правовими умовами. Організаційний рівень відображено у взаємопов’язаній 

розпорядчій, фінансовій, матеріально-технічній, кадровій, інформаційній 

діяльності державних та недержавних органів і установ, а ідеологічний 

рівень механізму складається з правової культури та соціальної 

престижності професіональної діяльності працівників органів прокуратури.  

Форма соціального забезпечення – це окремий напрямок державної 

діяльності, спрямований на створення порядку, систем, підстав, способів та 

умов реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань, які 

покликані захистити соціально вразливі категорії осіб. В даному випадку 

цілком правильними є погляди на форму соціального забезпечення як на 

«зовнішній вираз суспільних відносин, які складають предмет права галузі 

соціального забезпечення та які пов’язані з: 

– сферою формування (акумуляції) коштів фондів соціального 

забезпечення, їх управління (інвестування) та розподілу; 

– областю організації функціонування та управління самою системою 

органів соціального забезпечення». 

10. Виділено три організаційно-правові форми соціального 

забезпечення:  

загальнообов’язкове державне соціальне страхування,  

фінансування з державного бюджету,  

недержавне соціальне забезпечення. 

11. Суспільно державна цінність форми соціального забезпечення 

полягає в тому, що вона поєднує в собі методи раціонального акумулювання 

та розподілу коштів бюджетів різних рівнів, забезпечує можливість 

фінансового контролю за рухом коштів соціального призначення та 

визначає зміст соціальної політики держави. 

12. Форма соціального забезпечення працівників прокуратури – це 

спеціальна діяльність держави з приводу державного соціального 
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страхування прокурорів, фінансування з державного бюджету, в тому числі 

забезпечення компенсаційно-додаткових виплат у зв’язку з особливостями 

соціально-правового статусу їх професії.  

13. Виділено дві форми соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури:  

державне соціальне страхування прокурорів;  

фінансування з державного бюджету. 

14. Заходи соціального забезпечення працівників органів прокуратури 

– це способи задоволення потреб прокурорів (грошових та натуральних) 

таких як, наприклад, матеріальні допомоги, премії, пенсії, санаторно-

курортне лікування, медичне обслуговування тощо. 

15. Соціальне забезпечення прокурорів носить не аліментарний, а 

додатково-компенсаційний характер. Це пов’язане з тим, що відбувається 

смислова заміна значення організаційно-правової форми як такої, що 

направлена на задоволення базових потреб у підтриманні задовільного рівня 

життя, на таку, яка направлена на задоволення потреб «понад міру» в якості 

кореспондуючих компенсацій за:  

а) втрачені працівниками прокуратури власні кошти у зв’язку з 

виконанням покладених завдань; 

б) розлади фізичного та емоційного здоров’я працівника через 

виконання трудових функцій підвищеної небезпеки;  

в) економічну неспроможність держави забезпечити оплату праці 

працівників органів прокуратури на рівні світових стандартів та не нижче 

заробітних плат, встановлених для провідних приватних комерційних 

підприємств регіону; 

г) підвищений режим вимогливості до професійних, моральних та 

ділових якостей як під час виконання службових обов’язків, так і поза ним.  

16. Соціально-правовий статус професії прокурора – це головна умова 

соціального забезпечення зазначених працівників, яка ґрунтується на 

тривалості та успішності перебування працівників прокуратури на 
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державній службі та закінчується у разі звільнення у зв’язку з порушенням 

правил державної служби.  
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

3.1 Сучасний стан захищеності працівників органів прокуратури 

 

Високий рівень соціальної захищеності та добробуту населення – 

найголовніше завдання будь-якої соціальної держави. Україна, закріпивши в 

Основному Законі положення про те, що вона є соціальною та 

демократичною, взяла на себе обов’язок гарантувати та забезпечувати такий 

правовий режим організації суспільного існування, який би відповідав 

загальновизнаним світовим стандартам достатнього життєвого рівня.  

Соціальна захищеність громадян України є одним з проблемних 

питань соціальної політики держави, оскільки її рівень фактично напряму 

залежить від ступеня економічного та політичного розвитку, хоча 

теоретично соціальні стандарти завжди мають бути високими незалежно від 

зовнішніх чи внутрішніх чинників.  

Гуманізм соціальної держави виражається у тому, що вона піклується 

про тих, хто самостійно не може подбати про себе. Це категорії населення 

підвищеного соціального ризику, до яких відносяться одинокі особи 

похилого віку, сироти, особи з обмеженими фізичними можливостями, 

молодь, яка ще не має фінансових заощаджень та досвіду роботи, особи з 

сімейними обов’язками тощо. Справедливість соціальної держави 

розкривається у забезпеченні належних умов для фізичної та моральної 

реалізації громадян, які своєю працею сприяють накопиченню її бюджетних 

фондів та зростанню валового внутрішнього продукту. І, врешті, 

відповідальність соціальної держави проявляється у гідному ставленні до 

свого народу як джерела суверенітету та у відповідному ставленні до тих 

громадян, які пов’язані з державою більш тісно своїми трудовими 
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функціями – державних службовців. Саме вони своєю працею забезпечують 

функціонування державного управлінського апарату, а отже роблять 

можливим існування держави як такої.  

Соціальна захищеність державних службовців, в тому числі й 

працівників органів прокуратури, носить не стільки гуманне забарвлення, 

скільки об’єктивно необхідне. Захист тих, хто стоїть на сторожі державних 

інтересів, є незамінним елементом у механізмі, який забезпечує реалізацію 

державної влади. Таким чином, соціальна захищеність працівників органів 

прокуратури має раціональне підґрунтя.  

Поняття «захищеність» є універсальним та загальновживаним. 

Загалом воно символізує відсутність небезпеки. Більшість тлумачних 

словників трактують слово «захищати» як «відвернути від зазіхань, нападів, 

неприязних та ворожих дій, обороняти» [141, с. 359]. Таким чином, 

захищеність – це результат захисту, який виражається в охороні, захисті 

суб’єкта з метою реалізації його інтересів. Таким чином, захист – це процес, 

захищеність, це результат. 

Прикметник «соціальна», в свою чергу, надає зазначеному поняттю 

додаткове і визначальне смислове забарвлення, яке відразу вказує на 

суб’єкта, що здійснює такий захист – державу. 

Так, на думку М.А. Саратовцевої, «соціальна гуманістично 

орієнтована діяльність держави сприяє тому, що соціальна захищеність в 

сучасному суспільстві є основою взаємодії людини і соціуму, практичним 

втіленням соціальної політики та критерієм психологічного самопочуття 

людей. При цьому соціальна захищеність має бути показником не лише 

можливості задоволення життєво важливих особистих потреб людини. 

Передусім необхідність в соціальній захищеності випливає з наявності 

громадської потреби мати в державі систему законів, які компенсують 

соціальну недосконалість організації виробництва матеріальних благ та їх 

розподілу. Отже, суть соціальної захищеності полягає в законодавчому 
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забезпеченні економічних, політичних, соціальних та інших прав, свобод та 

інтересів громадян» [142, с. 195-196].  

Якщо розглянути доктринальні тлумачення поняття «соціальна 

захищеність», то стає очевидним використання вищезазначеного підходу як 

смислової основи. Наприклад, Ю.О. Богданова вважає, що соціальна 

захищеність виражає «по-перше, сукупність необхідних і достатніх 

соціально-економічних і правових гарантій, які забезпечують кожному 

члену суспільства реалізацію його найважливіших соціально-економічних 

прав та свобод, у тому числі і права на гідний рівень життя, який обумовлює 

нормальне відтворення і розвиток особи; по-друге, узагальнену 

характеристику ефективності системи заходів соціального захисту, 

результативності органів державного управління щодо реалізації соціальної 

політики, забезпечення відповідних гарантій, закріплених в Конституції та 

інших законодавчих актах» [143, с. 62]. Н.Е. Яценко сприймає соціальну 

захищеність як «міру захищеності людей в суспільстві від різних небезпек і 

несправедливостей (військова та екологічна загрози, різні форми 

експлуатації й пригноблення, замахи на права і свободи громадян, хвороби, 

голод, злочинність, падіння моральних принципів, безкультурність тощо» 

[144].  

І.В. Соболева та Т.А. Чадова розглядають соціальну захищеність як 

«найважливішу складову якості життя населення, яка характеризує 

стабільність його соціально-економічного стану, упевненість в 

майбутньому, ефективність механізмів захисту від ризиків» [145, с. 70]. Як 

«результат реалізації соціально-економічних прав щодо забезпечення 

високого рівня добробуту» визначає соціальну захищеність Н.С. Малєін 

[146, с. 15-20]. З наведених позицій науковців можна зробити висновок, що 

соціальна захищеність безумовно направлена на суспільство, що випливає з 

природи даного поняття. На нашу думку, варто вказувати на суб’єкт, який 

забезпечує соціальну захищеність, ним безпосередньо виступає держава, 
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оскільки вона гарантує здійснення усіх приписів, що закріплені в 

Основному Законі. 

Переважно в розрізі трудо-правового регулювання розглядає поняття 

соціальної захищеності В.Г. Кауров. Так, автор зауважує, що соціально-

правова захищеність – це «сукупність суб’єктивних прав та інтересів 

працівників, соціально-економічних та правових гарантій (які виражаються, 

зокрема, в юридичних обов’язках суб’єктів, що здійснюють захист), що 

виникають у результаті діянь тих, хто захищає, та тих, кого захищають, які 

забезпечують дотримання і реалізацію прав та інтересів громадян у сфері 

праці та зайнятості, досягнення соціально-прийнятного рівня життя» [147,               

с. 146-147]. Між іншим, на тісний зв’язок соціальної захищеності з сферою 

трудових відносин науковець акцентує увагу не випадково, оскільки саме 

під керівництвом Міжнародної організації праці була розроблена 

комплексна методологія виміру соціально-економічної захищеності 

населення. Згідно з нею соціальна захищеність населення охоплює базову 

соціальну захищеність всіх членів суспільства та захищеність у сфері праці. 

На думку І.В. Соболевої та Т.А. Чадової, базова соціально-економічна 

захищеність трактується як «сукупність умов для збереження гідності та 

самоповаги людини. Вона передбачає мінімізацію загроз життю та 

здоров’ю, суспільних настроїв страху, який народжується у результаті 

соціальних факторів, а також можливість для всіх членів суспільства 

розвитку на основі достатності коштів та вільного доступу до основних 

соціальних благ» [145, с. 72]. Дане положення встановлює, що по суті, 

соціальна захищеність гарантує охорону конституційно закріплених 

положень, які направлені на збереження усіх соціальних благ людей та їх 

духовних цінностей. Невипадково захищеність у сфері праці прикувала до 

себе увагу МОП, адже праця для всіх є основним джерелом життєво 

важливих засобів. Реалізація концепції гідної праці в Україні відбувається в 

рамках Програми гідної праці на 2012-2015 роки, що відповідає базовим 
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напрямкам Рамкової програми партнерства Уряду України – ООН на 2012-

2016 роки [148].  

Гідна праця – це можливість продуктивної зайнятості за справедливу 

винагороду, перспективи особистісного розвитку, безпека робочого місця та 

творча самореалізація в межах виконуваних функцій, соціальний захист, 

можливість брати участь у важливих управлінських рішеннях, повага з боку 

роботодавця і колективу. Так, вже згадані науковці І.В. Соболева та Т.А. 

Чадова вважають, що «для комплексної характеристики захищеності у сфері 

праці необхідно виділити вісім основних складових, що формують поняття 

«гідна праця». До їх числа відносяться: захищеність на ринку праці 

(можливість працевлаштування); захищеність зайнятості (чіткі процедури 

найму та звільнення; інституціональна захищеність робочого місця); 

захищеність у сфері професійного розвитку на робочому місці (можливість 

«самовираження через професію»); наявність бар’єрів для декваліфікації й 

можливостей удосконалення професійних навичок, захищеність кар’єри 

(можливість просування по службі, кар’єрного зростання); безпека праці 

(забезпечення здорових умов праці, недопущення його надмірної 

інтенсифікації, контроль за тривалістю робочого часу); захищеність 

професійних навичок (наявність можливостей для підвищення кваліфікації і 

перепідготовки); захищеність доходу (забезпечення достатнього і 

регулярного трудового доходу, а також соціальних пільг, що надаються 

роботодавцем); забезпеченість права на представництво (наявність дієвих 

інститутів захисту інтересів працівників)» [145, с. 72]. Поряд з цим, вчені 

виділяють і складові основної соціальної захищеності, до яких відносять: 

доступність нормального харчування, житла та послуг ЖКГ, охорона 

здоров’я та життя. При цьому оцінюється адекватність доходів для 

задоволення базових потреб, їх достатність для оплати харчування, одягу, 

предметів першої необхідності, житла й послуг ЖКГ, ліків, медичних 

послуг та освітніх послуг. Істотним чинником захищеності населення як 

працюючої його частини, так і залежної від різного роду соціальних виплат, 
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є стабільність отримання доходів. Базова захищеність населення містить 

також характеристики поточної задоволеності доходами, очікування 

позитивної динаміки доходів в короткостроковій та довгостроковій 

перспективі, а також очікування адекватності майбутніх доходів базовим 

потребам в житлі, харчуванні, одязі, предметах першої необхідності, в 

охороні здоров’я та освіті [145, с. 72]. Таким чином, соціальна захищеність 

охоплює як усунення вже наявних небезпек, так і запобігання потенційним 

ризикам. Соціальна захищеність передбачає об’ємний комплекс заходів, які 

здійснюються з метою всебічної охорони людей від негативних наслідків, 

що можуть трапитися у процесі здійснення ними своєї трудової діяльності. 

Досить цікавим є дослідження категорії «захищеність» В.Г. Каурова. 

Науковець розглядає її як галузевий принцип трудового права 

(основоположне начало, основна керівна ідея, закріплена в нормах 

трудового права, яка пронизує всю правотворчість та складає каркас 

трудового законодавства, основу практики його застосування і подальшого 

розвитку), інститут науки трудового права (сукупність знань, уявлень, 

досліджень про можливості, необхідності, ефективності, ступінь та обсяг, 

суб’єктів, засоби та способи захисту працівника), правову властивість 

суб’єкта (визнане державою за суб’єктом право на охорону, забезпечення 

тим чи іншим рівнем захисту), систему норм права (закріплені в трудовому 

законодавстві суб’єктивні права особи та правові гарантії їх реалізації) [147, 

с. 147, 149].  

Багатоаспектність досліджуваного явища обумовлює таку абстрактну 

його природу. У зв’язку з цим виникає надійний фундамент для еволюції 

наукових думок щодо тлумачення сутності поняття «захищеність». З огляду 

на різноманітність сфер, в яких може втілюватись захищеність, В.Г. Кауров 

здійснює класифікацію захищеності в залежності від категорій осіб, яким 

вона надається, а саме: вагітні жінки, особи з сімейними обов’язками, 

неповнолітні, особи зі зниженою працездатністю (інваліди, люди похилого 

віку), особи, праця яких пов’язана з шкідливими, небезпечними та важкими 
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умовами праці [147, с. 148]. На жаль, автор не розглядає окремі професійні 

групи, такі як службовці державних органів влади та управління, 

військовослужбовці, працівники органів охорони здоров’я тощо, хоча 

особливості правового статусу державних службовців,  зокрема працівників 

органів прокуратури, є підставою для їх окремого виділення у 

класифікаційній системі.  

Органи прокуратури України – унікальні державні установи, оскільки 

саме вони покликані стати балансом, який забезпечує виконання законів 

усіма органами влади. 

Перевага прокуратури виражається в централізованій системі її 

органів, що дозволяє прокурорам діяти в єдиному напрямі, узгоджено 

вирішувати проблеми зміцнення законності й захисту прав громадян. 

Засадами діяльності органів прокуратури є захист прав та свобод людини і 

громадянина від будь-яких посягань зовні, оскільки прокурори завжди 

робили акцент на здійсненні нагляду за виконанням законів, які 

закріплюють правовий статус особи, сприяючи тим самим реальному 

забезпеченню наданих громадянам Конституцією України прав та свобод. 

Захист прав людини пронизує усю багатогранну діяльність прокурора. Які б 

дії не здійснював прокурор, реалізовуючи надані йому повноваження, в 

першу чергу він вивчає питання, пов’язані з дотриманням прав і свобод 

людини та громадянина. Якщо ж діяльність прокурора виступає настільки 

важливою базою для існування правового режиму в державі, то це означає, 

що його праця потребує особливої підтримки. І ця підтримка, перш за все, 

повинна виражатися у його захищеності. 

Згідно зі статтею 121 Конституції України органи прокуратури 

виконують наступні обов’язки:  

1) підтримання державного обвинувачення в суді;  

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом;  
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3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;                   

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [4]. Як 

уже зазначалося, наразі наглядова функція прокурора є дуже обмеженою і 

характеризується лише можливістю здійснення нагляду за правоохоронними 

органами, а також за реалізацією волі держави щодо притягнення до 

відповідальності особи за вчинення певного правопорушення. 

У статті 19 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 

року окреслені загальні права та обов’язки прокурора. Так, прокурор має 

право брати участь у прокурорському самоврядуванні для вирішення питань 

внутрішньої діяльності, бути членом професійних спілок, утворювати 

громадські організації та брати в них участь з метою захисту своїх прав та 

інтересів, підвищення свого професійного рівня. Прокурор зобов’язаний 

вдосконалювати свій професійний рівень та з цією метою підвищувати 

кваліфікацію, періодично проходити підготовку у Національній академії 

прокуратури України, що має включати вивчення правил прокурорської 

етики. Прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку 

доброчесності та неухильно додержуватися присяги прокурора. За 

порушення присяги прокурор несе відповідальність, передбачену законом. 

Прокурор зобов’язаний: 

1) виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх повноважень; 

2) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом; 

3) додержуватися вимог закону про засади запобігання і протидії 

корупції; 

4) додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати 

поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може 

зашкодити авторитету прокуратури [3].  
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З наведеного випливає, що маючи достатньо широке коло соціально 

орієнтованих обов’язків, діяльність працівників органів прокуратури 

повинна підтримуватись системою соціальних державних гарантій, які б 

сприяли її ефективному здійсненню.  

Захищеність працівників органів прокуратури, таким чином, являє 

собою комплекс заходів, законодавчо закріплених та практично 

реалізованих в системі соціального захисту працівників органів 

прокуратури. Варто зауважити, що в залежності від аспектів трудової 

діяльності працівників органів прокуратури її можна поділити на правову, 

соціальну та морально-психологічну.  

Правова захищеність працівників органів прокуратури – це комплекс 

юридично закріплених підстав для реалізації організаційно-правових заходів 

гарантування безпеки працівників органів прокуратури уповноваженими на 

те суб’єктами. 

Соціальна захищеність працівників органів прокуратури – це 

комплекс юридично закріплених соціальних гарантій, які стосуються 

надання додаткових прав та зняття деяких обов’язків для працівників 

органів прокуратури у порівнянні з іншими громадянами у зв’язку з 

важливістю здійснюваних ними функцій та з метою компенсації 

законодавчо встановленого для них кола обмежень.  

Морально-психологічний захист працівників органів прокуратури – це 

комплекс організаційно-реабілітаційних заходів, спрямованих на 

відновлення емоційного здоров’я працівників органів прокуратури, можливе 

погіршення якого спричинене здійсненням роботи з підвищеним емоційним 

та фізичним навантаженням.  

Наступним критерієм, за яким можна класифікувати захищеність 

працівників органів прокуратури, є особливості суб’єктного складу 

акцепторів заходів захищеності, а саме: 

1) захищеність працівників органів прокуратури в період трудової 

діяльності; 
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2) захищеність працівників органів прокуратури після звільнення з 

органів прокуратури; 

3) захищеність членів сім’ї працівників органів прокуратури. 

Соціальна та правова захищеність співробітників органів прокуратури 

дуже пов’язані між собою, тому що всі соціальні пільги та привілеї для 

зазначеної професійної групи визначені нормативно та передбачені 

законодавчо. Соціальна захищеність є свого роду смисловим та 

результативним продовженням правової. Тому не випадковим є той факт, 

що в правовій науці ці дві категорії розглядають як одну [149, с. 1-19].  

Специфіка діяльності працівників органів прокуратури полягає в тому, 

що, маючи широке коло повноважень у сфері забезпечення прав та свобод 

громадян від злочинних та інших посягань, співробітники цих органів 

нерідко самі залишаються незахищеними. Крім того, служба в органах 

прокуратури накладає ряд істотних обмежень на їх правовий статус. 

Особливо важливо відмітити, що дана категорія працівників не має права 

займатися підприємницькою та іншою оплачуваною діяльністю, за 

винятком педагогічної, наукової або іншої творчої діяльності, так як стаття 

42 Конституції України передбачає, що підприємницька діяльність 

депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування обмежується законом [4].  

Сучасний стан соціально-правової захищеності працівників органів 

прокуратури зазнає суттєвих змін у зв’язку з прийняттям євроінтеграційного 

курсу та адаптацією національного законодавства про прокуратуру до 

європейського. Відбулось позбавлення прокурорів від надмірних 

повноважень щодо здійснення «загального нагляду» та зосередження 

основної уваги на питаннях, пов’язаних із кримінальним судочинством. 

Представництво інтересів держави в суді віднині планується 

реалізовуватись лише у випадках порушення або загрози порушення 

інтересів держави. 
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В умовах суттєвого обмеження пенсійного забезпечення працівників 

органів прокуратури особливої актуальності набуває питання оплати праці 

прокурорів та їх матеріального забезпечення. Норма статті 81 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3] більш детально 

визначає умови та розміри заробітних плат прокурорів у порівнянні з 

Законом 1991 року. Сьогодні середня заробітна плата пересічного прокурора 

становить 3-4 тисячі гривень, до неї входять посадовий оклад, премії та 

надбавки. Проте вже до кінця 2015 року в результаті проведення реформ 

планується підняти її рівень з 4 до 12 або навіть 15 тисяч гривень [49]. 

Безперечно, якщо наміри все-таки втіляться в законодавчу реальність, 

результат матиме великий позитивний ефект, особливо в умовах 

законодавчих змін у їх правовому статусі згідно з Законом України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3]. Відтак, як вже було зауважено, 

органи прокуратури позбавляються повноважень щодо безпосереднього 

втручання в діяльність громадян, приватних підприємств та організацій поза 

сферою кримінального судочинства, зокрема права безперешкодного 

відвідування приміщень приватних суб’єктів господарювання, витребування 

та вилучення у зазначених осіб документів, виклику та отримання пояснень 

тощо, а отже, фактично, повноваження працівників прокуратури у сфері 

суспільних відносин, не пов’язаних із кримінальним судочинством, 

обмежуються виключно її можливістю здійснювати дії, пов’язані з 

виконанням конституційної функції представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, а це означає, що обсяг повноважень прокурора 

аналогічний комплексу прав адвоката при наданні правової допомоги. Крім 

того, законодавець має намір посилити рівень змагальності та надати 

останнім однакові можливості з прокурором у процесі представництва у 

суді. Зокрема, адвокат матиме право безперешкодно входити до приміщень 

підприємств, установ і організацій для ознайомлення з документами та 

матеріалами, необхідними для здійснення адвокатської діяльності, право на 

безоплатний доступ до інформаційних баз даних державних органів тощо. 
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Запропоновані зміни разом з існуючими на сьогодні повноваженнями 

адвоката підвищать його статус  та нададуть безпрецедентний комплекс 

прав, який дасть йому змогу ефективно змагатися із прокурором у 

відстоюванні позиції захисту. Однак, в такому випадку, може виникнути 

мотиваційний дисбаланс між прокурором та адвокатом, адже розмір 

заробітної плати працівника органу прокуратури суттєво менший у 

порівнянні з гонораром приватного адвоката. Тому збільшення розміру 

заробітних плат є цілком логічним та раціональним кроком. 

Водночас, у зв’язку з особливим характером напруженості, 

відповідальності та інколи ризикованості здійснення обов’язків за 

працівниками органів прокуратури Законом України «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 року [3] збережені такі соціально-забезпечувальні гарантії:  

– отримання компенсації в розмірі від річної до п’ятирічної заробітної 

плати (залежно від ступеня втрати працездатності) в разі каліцтва чи 

інвалідності, що сталися у зв’язку з виконанням службових обов’язків; 

– отримання членами сім’ї коштів на поховання прокурора, який 

загинув (помер) у зв’язку з виконанням службових обов’язків, або 

звільненого з посади, який помер внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень 

або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з виконанням службових обов’язків; 

– право членів сімей працівників органів прокуратури на безкоштовне 

медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували 

на обліку до виходу на пенсію прокурора. 

Стаття 83 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 

передбачає право працівників прокуратури на отримання матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати, а також на службове житло за 

місцем знаходження прокуратури. Порядок, підстави та умови надання 

службового житла працівникам прокуратури визначені постановою Ради 

Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37 «Про службові жилі приміщення» [50], 

постановою Кабінету Міністрів України «Про доповнення Переліку 
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категорії працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення» 

від 15.03.1999 № 380 [51] та наказом Генерального прокурора України від 

16.04.2004 № 48/13-ок «Про затвердження переліку категорій працівників 

органів прокуратури, яким може бути надано службове житло та про 

затвердження Положення про облік та розподіл службової житлової площі 

Генеральної прокуратури України» [52]. Забезпечення працівників органів 

прокуратури охороною, транспортом та засобами зв’язку, засобами 

індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, іншим необхідним майном 

здійснюється за державні кошти. 

Захищеність працівників органів прокуратури не можна вважати 

комплексно завершеною без врахування такого аспекту як морально-

психологічний захист. Так, Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 року окрім вимог, передбачених статтею 27, що стосуються наявності 

вищої юридичної освіти, стажу роботи в галузі права не менше двох років 

володіння державною мовою, відсутність захворювань, що перешкоджають 

виконанню обов’язків прокурора, вимог щодо несумісності, передбачає 

необхідність володіння високими моральними якостями. Крім того, як 

зазначає І.В. Озерський, при прийомі на роботу в органи прокуратури слід 

зважати і на психологічні протипоказання до професійної діяльності, серед 

яких:  

мотиваційно-ціннісні протипоказання (низький рівень моральності, 

нечесність, користолюбство, безвідповідальність у роботі, 

недисциплінованість, недобросовісність);  

інтелектуальні протипоказання (знижений інтелект, інтелектуальна 

ригідність, нерозвинена уява, слабка пам’ять, слабка пізнавальна 

активність);  

комунікативні протипоказання (виражена інтровертність, 

властолюбство, цинізм, надмірна агресивність, риси залежності, уразливість, 

відсутність емпатії);  
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особистісні протипоказання (неадекватна самооцінка, відсутність 

самостійності, пасивність, наявність внутрішніх конфліктів, песимізм, 

емоційна нестійкість) [53, с. 234]. Таким чином, до кандидатів та вже 

працюючих прокурорів законодавчо висуваються високі вимоги щодо 

підтримання своїх емоційних, моральних якостей на дуже високому рівні. 

Однак, законодавчі гарантії щодо забезпечення їх захисту під час виконання 

професійної діяльності відсутні, а отже це стає завданням виключно 

працівника. Більш того, в умовах реформування системи прокуратури та в 

рамках програми щодо «очищення влади» такі вимоги тільки зростають. На 

виконання п. 5-1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про 

прокуратуру» Генеральною прокуратурою України затверджені Порядки 

проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття 

посад у місцевих прокуратурах [54].  

Таким чином, поряд із заходами соціальної захищеності працівників 

органів прокуратури, заходи морального захисту зовсім відсутні. На нашу 

думку, такий захист повинен бути передбачений законодавчо та має 

включати в себе заходи внутрішнього і зовнішнього захисту. До 

внутрішнього захисту можна віднести недопущення та протидію мобінгу 

серед працівників прокуратури при здійсненні трудової діяльності, а до 

зовнішнього – регулярні безкоштовні перевірки стану їх емоційного 

здоров’я з метою виявлення випадків морального перевантаження та 

виснаження, психологічну терапію прокурорів. Так, законодавцем 

передбачене право працівників прокуратури на медичне обслуговування, 

однак спеціальних програм щодо профілактики та запобігання синдрому 

професійного вигорання та емоційної деструкції працівників, які стикаються 

на роботі з необхідністю приймати важливі рішення, бути максимально 

сконцентрованими та абсолютно неупередженими, нерідко працювати 

понаднормово, порушуючи режими власного відпочинку, немає.  

Крім того, нам здається не зовсім виправданим виключення з Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року норми про те, що 



136 

 

нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника 

прокуратури чи його близького родича, а також знищення їх майна, інші 

насильницькі дії у зв’язку з виконанням прокурором або слідчим 

прокуратури своїх службових обов’язків, вчинення зазначених 

правопорушень щодо пенсіонера з числа працівників прокуратури або 

членів його сім’ї і близьких родичів у зв’язку з виконанням ним службових 

обов’язків у минулому тягнуть за собою встановлену законом 

відповідальність. Так, на думку В.І. Возьного, «українські реалії свідчать 

про те, що почастішали випадки погроз або інших насильницьких дій, 

спрямованих супроти працівників правоохоронних органів у зв’язку із 

реалізацією покладених на них законом повноважень. Усе це свідчить про 

необхідність переосмислення наявного в Україні законодавчого підходу 

захисту цих працівників від спрямованих супроти них злочинів» [150, с. 76]. 

Тому говорити про ефективність здійснення останніми посадових функцій 

без забезпечення державою стану фізичної захищеності та режиму поваги до 

носія публічної влади неможливо. 

  

 

3.2 Досвід зарубіжних країн в організації системи соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури 

 

Органи прокуратури в системі органів державного влади 

першочергово впливають на рівень дотримання законодавства в країні. 

Соціальна державна підтримка діяльності працівників прокуратури 

обумовлена важливістю здійснюваних ними функцій. Однак рівень їх 

соціального забезпечення напряму залежить від рівня розвитку всієї системи 

соціального захисту.  

Зважаючи на суттєве пожвавлення реформаційних процесів в системі 

органів прокуратури, було б доречно розглянути досвід країн Західного 

світу в даній сфері. На жаль, у порівнянні з розвинутими країнами Західної 
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Європи та Північної Америки в рейтингу за рівнем соціальної захищеності 

населення Україна посідає своє місце навіть не у перших п’яти десятках. 

Тому має сенс теоретичного та практичного запозичення Україною їх 

вдалого досвіду в тій частині, де це максимально можливо. 

З утворенням такого економічного та політичного об’єднання як 

Європейський Союз виникла необхідність успішного вирішення проблем 

щодо регіональної інтеграції, в тому числі й в області регулювання 

державної служби. Сьогодні, в умовах пошуку оптимального розвитку 

Європейського Союзу у зв’язку з реформами, передбаченими Лісабонським 

договором, стало помітним посилення наднаціонального компоненту в його 

управлінні. Збільшилася кількість гнучких рішень при реалізації нових 

проектів, в тому числі й при заснуванні такого проекту як Європейська 

прокуратура. Основним завданням цього органу повинна стати боротьба з 

фінансовим шахрайством у ЄС, яке зачіпає бюджет, яку національні 

правоохоронні органи здійснюють не дуже ефективно. Можливість 

створення Європейської прокуратури передбачена Лісабонським договором 

[151]. У липні 2013 року Комісія виступила з пропозицією створити 

Європейську прокуратуру, але у жовтні 14 національних парламентів з нею 

не погодились. Одинадцять з них прийшли до висновку, що законопроект 

порушує принцип субсидіарності. Наразі питання залишається відкритим. 

Тим часом у Європейському Союзі діє Євроюст (Eurojust) – спеціальна 

установа, створена Рішенням Ради Європи від 28 лютого 2002 року «Про 

заснування Євроюсту з метою посилення боротьби з тяжкими злочинами» 

(2002/187/ЮВС), яка координує роботу національних прокуратур та інших 

установ держав-учасниць, що здійснюють кримінальне переслідування 

та/або розслідування кримінальних справ [152]. 

Таким чином, структурне та функціональне навантаження системи 

органів прокуратури в Україні та в ЄС суттєво різняться. Так, до завдань 

європейського прокурора належать:  
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вирішення питання щодо ініціювання або продовження судового 

переслідування в кримінальному судочинстві;  

звернення з приводу всіх або деяких вироків суду. У той же час, в 

межах кримінального судочинства, прокурори також реалізують політику 

боротьби зі злочинністю, пристосовуючи її де це можливо до регіональних і 

місцевих обставин; здійснюють, координують та контролюють 

розслідування; виступають гарантами допомоги потерпілим особам; 

обирають альтернативи судовому переслідуванню та контролюють 

виконання вироків суду. Прокурори мають здійснювати свої обов’язки у 

відповідності з громадським інтересом; вони повинні дотримуватись двох 

базових вимог з приводу прав особистості та забезпечення необхідної 

ефективності системи правосуддя у сфері кримінального судочинства [153]. 

Таким чином, прокурори в ЄС – це особливий вид державних публічних 

службовців. З наведеного також випливає, що європейські прокурорські 

працівники здійснюють свої функції та виконують завдання на користь 

суспільства та кожного його члена, у той час як працівники прокуратури в 

України здійснюють це на благо держави. 

Згідно з визначенням державні службовці Європейського Союзу – це 

різнорідна група працівників публічної сфери, пов’язаних з державним 

управлінням та адміністративними правовідносинами актом кадрового 

призначення. Перебування на посаді державного службовця не тягне 

обов’язку працювати повний робочий день, допустима часткова зайнятість 

або, де це доречно, віддалена робота чи інші прийнятні форми зайнятості, 

передбачені відповідним законодавством [154, с. 7]. 

Загальне законодавство Європейського Союзу передбачає наступні 

права для державних службовців:  

право на кар’єрне зростання,  

навчання,  

оплату праці,  

оплачувану відпустку,  
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на ефективне виконання завдань відповідно до функцій їх професійної 

категорії,  

об’єктивну та неупереджену оцінку їх діяльності,  

повагу до їх особистого життя,  

повагу до їх сексуальної орієнтації,  

повагу до їх ділової репутації,  

повагу до їх сімейних обов’язків та сімейного життя,  

повагу до їх свободи інтелектуального та емоційного вираження [155, 

с.9]. 

Разом з індивідуальними правами, є й групові права, до яких належать 

право на об’єднання, на участь у безкоштовних професійних об’єднаннях, 

право на укладення колективного договору тощо [155, с.10].  

Державних службовців в деяких країнах Європейського Союзу можна 

поділити на дві групи. До першої групи належать ті, чия трудова діяльність 

регулюється контрактним, приватним трудовим законодавством та ті, чия 

діяльність не була «приватизована». Так, згідно з декретом n° 165/2001 

Парламенту Італії «органи державної влади повинні застосовувати гнучкі 

форми контракту для працевлаштування власного персоналу. Національні 

колективні та трудові договори повинні включати умови, притаманні 

контрактам, укладеними на визначений термін, контрактам щодо навчання 

тощо» [156]. Однак 15 % службовців органів державної влади 

підпорядковані дії національного законодавства в цілях гарантування їх 

неупередженості та об’єктивності. Поруч з суддями, військовими, 

співробітниками органів поліції, консулами та префектами до цієї групи 

віднесено і прокурорів. 

Соціальне забезпечення працівників органів прокуратури в країнах 

Європейського Союзу має такі ж особливості як і соціальне забезпечення 

групи державних службовців, до якої вони належать. Так, загальна система 

оплати праці працівників прокуратури в країнах-учасницях Європейського 

Союзу відповідає наступним цілям:  
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рекрутинг висококваліфікованого персоналу;  

стимулювання цінних професіоналів;  

підвищення рівня задоволеності персоналу та якості робочого життя;  

посилення культури державної служби тощо. У поточних моделях 

оплати праці загальне підвищення заробітної плати залежить від річних 

фінансових резервів та державної бюджетної політики. Ці чинники 

визначають максимальні розміри заробітної плати та окреслюють рамки її 

підвищення для всіх державних органів. Рівень оплати праці в державному 

секторі загалом нижчий від приватного сектора, тому оплата праці 

працівників органів прокуратури включає і систему бонусів, які суттєво 

впливають на її розмір та структуру. У більшості країн традиційними 

факторами підвищення заробітної плати є трудовий стаж та ділова оцінка 

трудової діяльності. Інші чинники, як, наприклад, складна сімейна ситуація 

працівника, залучення до роботи у позаробочий час, в умовах підвищеної 

небезпеки також беруться до уваги. У деяких державах (наприклад, Данія) 

заробітна плата державних службовців прив’язана до рівня заробітної плати 

у приватному секторі [155, с. 11-12]. Як можна побачити, правове 

регулювання трудових відносин у сфері діяльності прокуратури є достатньо 

об’ємним та характеризується пріоритетністю трудо-правового статусу 

прокурорів. Європейські підходи до проголошення визначальними трудових 

прав державних службовців є доречним та вартим запозичення в Україну. 

Наприклад, у Франції заробітна плата прокурорів залежить від рангу 

та складається з базової винагороди за роботу за загальною шкалою та 

додаткових виплат, таких як компенсація у зв’язку зі зміною місця 

проживання, сімейної допомоги та правової компенсації. Запроваджено 

також преміальну систему «Функція та виконавський бонус» (Function and 

Performance Bonus), яка передбачає виплату премій за ступінь 

відповідальності службовця, виконавські здібності [155, с. 76]. У ФРН 

відносини з оплати праці працівників прокуратури регулюються 

федеральним актом щодо оплати праці державних службовців 
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Bundesbesoldungsgesetz (Federal Salary Regulation). Основна зарплата, 

визначена федеральним актом, може доповнюватись допомогою 

багатодітним сім’ям, спеціальною надбавкою у зв’язку з відрядженнями. З 

метою відзнаки зразкового виконання обов’язків 1997 року були 

запроваджені надбавки за виконання обов’язків, разова допомога, грошові 

допомоги (максимум на рік) [155, с. 86-87].  

В Італії система та порядок оплати праці працівників прокуратури 

регулювалась загальним законодавством до 1993 року, пізніше розмір та 

умови оплати праці почали визначатись колективними договорами [155, с. 

127]. У великому Герцогстві Люксембург заробітна плата прокурорів 

складається з базових грошових виплат, передбачених законодавством в 

залежності від категорії та рангу, й виплачується з урахуванням індексу 

споживчих цін, який теж є показником рівня інфляції. Співробітники також 

отримують надбавки та допомоги (наприклад, бонус у кінці року) [155, с. 

146]. 

У Португальській Республіці структура оплати праці працівників 

прокуратури складається з базової виплати, надбавок та виконавських 

бонусів. Базова виплата являє собою щомісячне грошове утримання в 

залежності від займаної посади та подібна нашому посадовому окладу. 

Грошові надбавки складаються з виплат, отриманих в результаті 

підвищення заробітної плати за виконання робіт, які вимагають посиленої 

уваги у порівнянні з роботою на аналогічних посадах. Як правило, це 

грошова сума, яка визначається у відсотковому відношенні до заробітної 

плати. Надбавки до заробітної плати класифікуються на постійні та 

тимчасові. Тимчасові надбавки виплачуються за виконання особливої 

роботи; роботи вночі, у вихідні дні, у додаткові дні відпочинку та у офіційні 

свята або поза робочим місцем. Постійні надбавки передбачені в тих 

випадках, коли працівники виконують функції в межах робочого місця, яке 

характеризується умовами підвищеної напруги, виконанням важких або 

ризикованих функцій; 



142 

 

 роботою по змінах, у віддалених областях;  

виконують керівні функції щодо управління особовим складом або 

несуть відповідальність за цінності, готівку, безпеку документальних 

зобов’язань тощо. 

Виконавські бонуси передбачені для працівників, які поєднують дві та 

більше функції в органі або службі і досягли максимальної оцінки або 

суміщають виконання обов’язків за різними сферами діяльності. В такому 

випадку керівник служби має право надати такому працівникові 

виконавський бонус, який дорівнює розміру щомісячного окладу [155,                 

с. 188].  

Подібну структуру має й оплата праці працівників органів 

прокуратури в Королівстві Іспанія. Вона складається з виплати, 

встановленої законодавством, бюджетних актів державних установ та 

служб, а також передбачених класифікатором посад та професій. Заробітна 

плата однакова для всіх державних органів публічної влади та у 

відповідності до Головного Статуту Державної Служби складається з окладу 

та надбавки за вислугу років, починаючи з трьох. Державним бюджетом 

Іспанії також передбачені щорічні надбавки до заробітної плати, які 

розповсюджується на всіх державних службовців. Заробітна плата 

обраховується у відповідності до кваліфікації та посади і включає: 

– посадовий оклад; 

– надбавку за вислугу років; 

– особливі надбавки, які обчислюються відповідно до тривалості 

перебування на службі та виплачується двічі на рік, у червні та грудні. 

Кожна така надбавка охоплює заробітну плату, враховуючи всі додаткові 

виплати, крім тих, які передбачають виконання роботи підвищеної 

складності або у позаробочий час; 

– додаткові надбавки, які передбачені їх посадами, кар’єрою та 

особливостями виконання покладених обов’язків. Додаткові надбавки 

включають у себе систему бонусів: посадовий бонус (за рівень володіння 
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кваліфікаційними здібностями в межах займаної посади), спеціальний бонус 

(за підвищену відповідальність або особливу трудову складність посади), 

продуктивний бонус (за високі показники в роботі) та бонус за видатну 

службу [155, с. 230-231].  

Таким чином, оплата праці працівників органів прокуратури в 

Європейському Союзі здійснюється за єдиними принципами, має схожу 

структуру та порядок виплат. Важливим елементом соціальної підтримки та 

захищеності виступає система надбавок та допомоги, які різняться між 

собою в країнах-членах Союзу, проте мають спільну мету – забезпечення 

надійного рівня соціального забезпечення працівників органів прокуратури. 

Пенсійне забезпечення та страхування загалом усіх службовців 

публічної влади здійснюється в рамках окремої пенсійної системи зі 

встановленими виплатами та об’єднує в собі пенсії у зв’язку з досягненням 

пенсійного віку, хвороби та інших причин, пов’язаних з несенням державної 

служби (як, наприклад, в Данії) [155, с. 55]. 

Високий рівень соціального захисту, в тому числі й соціального 

забезпечення, характерний для вже згаданої Португалії. Це стало можливим 

завдяки інтеграції всіх державних службовців у сферу регулювання 

Головної Схеми Соціального Захисту або Конвергентної Схеми Соціального 

Захисту у відповідності до Закону від 29.01.2009 № 4/2009. Інтеграція в одну 

з цих схем залежить від того, чи підпадав службовець під дію «Схеми 

Соціального Захисту Державних Службовців» або Головної Схеми 

Соціального Захисту. Після 01 січня 2006 року всі державні службовці стали 

учасниками останньої схеми захисту. Соціальний захист працівників, які 

виконують адміністративні функції, забезпечений у рамках будь-якої схеми: 

грошова допомога у зв’язку з покриттям витрат, пов’язаних з 

виконанням трудових функцій або хвороби;  

материнства, батьківства або усиновлення, безробіття, нещасними 

випадками на роботі та професійними хворобами, інвалідністю, смертю 
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(пенсія на випадок втрати годувальника та допомога на випадок смерті). 

Соціальний захист також гарантується у зв’язку з сімейними обов’язками.  

Caixa Geral de Aposentações – CGA (Civіl Servants Special Pension 

Scheme) Спеціальний Пенсійний План Державних Службовців гарантує 

працівникам органів прокуратури соціальне забезпечення у зв’язку з 

інвалідністю, досягненням пенсійного віку, смертю (пенсія на випадок 

втрати годувальника), в тому числі й виплати у зв’язку з постійним 

розладом здоров’я або смерті внаслідок нещасного випадку на роботі та 

професійних захворювань. Допомога у зв’язку зі смертю пенсіонера 

державного службовця також виплачується CGA. Допомога по безробіттю 

державних службовців виплачується як соціальними установами, так і 

установами, де державний службовець працював [155, с. 182-183]. Тобто, 

соціальне забезпечення прокурорських працівників в Європейському Союзі, 

у тому числі забезпечення пенсіями, знаходиться на високому рівні. 

Працівники державної служби відіграють важливу роль у діяльності 

держави, а тому вони високо шануються та максимально забезпечуються 

гідним рівнем життя.  

Ще в одній європейській країні, Швеції, 1999 року було здійснено 

пенсійну реформу та імплементовано нову пенсійну систему. В рамках 

реформи було засновано два обов’язкових плани із встановленими 

внесками, відтак державні службовці, які народились після 1954 року, по 

досягненню ними 61 року після 2015 року підпадатимуть під дію нової 

пенсійної системи. Суть її полягає в забезпеченні дії автоматичного 

механізму ревальвації пенсії таким чином, що страхові внески та вартість 

національної валюти підвищується відносно до курсу іноземних валют. У 

2003 році в Швеції стало можливе й додаткове пенсійне забезпечення, 

здійснюване за обов’язковим договором між соціальними партнерами [155, 

с. 244]. 

Працівники органів прокуратури забезпечені безкоштовним медичним 

обслуговуванням як одним з соціально-забезпечувальних заходів. Воно 
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передбачене системами соціального забезпечення таких країн як Румунія, 

Республіка Кіпр, Словаччина, Словенія, Швеція [155]. 

Досліджуючи досвід соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури Сполучених Штатів Америки, варто зауважити, що традиційно 

американські прокурори здійснюють функції державного обвинувачення в 

судових справах проти правопорушників. У Сполученому Королівстві 

Великобританія такі функції здійснює Голова державних звинувачень 

(director of public prosecutions (DPP)) та окружний прокурор у США (district 

attorney) [157]. Варто зазначити, що в Сполучених Штатах Америки існує 

ще й професія Prosecutor – прокурор міста. До інших обов’язків окружного 

прокурора можуть входити: робота з неповнолітніми правопорушниками, 

представництво інтересів жертв насилля в судових розглядах, 

представництво в Департаменті щодо захисту дітей та сім’ї, надання усних 

та письмових юридичних консультацій членам окружного фінансового 

управління штатів тощо. Крім цього, окружний прокурор має право 

здійснювати кадровий менеджмент, брати на роботу та звільняти особовий 

склад, планувати та координувати його діяльність, розпоряджатись 

фондами, передбаченими кошторисом [158]. 

Як бачимо, окружні прокурори США мають широкі повноваження 

щодо нагляду за станом дотримання законності, реалізація яких можлива 

завдяки розвиненій системі соціальних гарантій для окружних прокурорів, 

серед яких найголовніше місце посідає матеріальне забезпечення.  

Згідно з американським законодавством усі федеральні державні 

службовці, найняті після 1983 року, сплачують податки соціального 

страхування (Pay Social Security taxes), у тому числі президент, віце-

президент, члени Конгресу, федеральні судді, деякі працівники законодавчої 

гілки влади. Податки обраховуються з урахуванням рівня заробітної плати, 

яку б отримували ці працівники, працюючи в приватному секторі [159]. 

Особливістю матеріального забезпечення працівників прокуратури в США є 

те, що рівень їх заробітної плати різниться в залежності від штату. Так, 
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штати, де працівники прокуратури отримують найвищу зарплату, – це 

Каліфорнія, Техас, Джорджія та Південна Кароліна. Найнижчий рівень 

заробітних плат спостерігається в Орегоні, Монтані, Північній Дакоті та 

Канзасі [160]. Різна заробітна плата й у прокурорів міста (prosecutors) та 

прокурорів округу (district attorney). Так у першого заробітна плата 

становить приблизно 65 тисяч доларів на рік [161], а у другого – на 6 тисяч 

більше [162].  

Заробітна плата окружним прокурорам може обчислюватись за двома 

відповідними шкалами оплати: адміністративною шкалою заробітних плат 

(Administratively Determined (AD) pay scale) та за загальною шкалою оплати 

(General Schedule (GS)). Загальною шкалою оплати визначено п’ять 

федеральних посад прокурора, по одній у кожній групі з Gs-11 до Gs-15. 

Посади Gs-11 передбачені для кандидатів з юридичною освітою, які ще не 

були прийняті до Колегії адвокатів із заробітною платою приблизно $ 

52 000. Особи, які пройшли додаткове навчання в юридичних школах, з 

досвідом секретарської роботи або мають науковий ступінь, приймаються 

на роботу за шкалою Gs-12 з оплатою праці більше $ 60 000. Працівники з 

досвідом роботи до трьох років наймаються за шкалою Gs-13 із заробітною 

платою $ 72 000. Прокурор може перейти з Gs-11 в Gs-15 за три з 

половиною роки, однак не усі працівники зазнають такого швидкого 

кар’єрного руху. Різниця в заробітних платах посад Gs-14 і Gs-15 становить 

$ 45 000. 

Заробітна плата федерального прокурора залежить від його рангу, 

просування по службі та географічного розташування. Надбавка за 

розташування розраховується згідно з 34 таблицями. Прокурори, призначені 

на посаду у місцевість з високою собівартістю проживання, отримують 

певний процент від ставки в якості так званої надбавки за місцевість (locality 

pay). Наприклад, прокурори в Атланті заробляють додаткові 19,29 відсотків 

за місце розташування, а прокурори у Бостоні заробляють додаткові 24,80 

відсотків [163]. Заробітна плата різниться в залежності від наявності досвіду 

http://www.justice.gov/usao/career-center/salary-information/administratively-determined-pay-plan-charts
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роботи на момент призначення. Наприклад, кандидат на посаду прокурора в 

столиці США без досвіду роботи отримує заробітну плату в розмірі 51,298 $ 

на рік, а з урахуванням надбавки за місцевість (Вашингтон, Дістрікт 

Коламбія) – 63,722 $. Кандидати з досвідом роботи до одного року – 61,486 

$ та 76,378 $ відповідно, а більше року – 73,115 $ і 90,823 $ на рік [164].  

Новоприйняті на посаду отримують надбавку за нормою 1 або за 

збільшеною нормою, якщо досягнута згода між працівником та 

роботодавцем. Як тільки федеральний прокурор досягає Gs-15, він може 

отримати надбавку за всі три роки, якщо він при цьому продемонструє 

високий рівень виконавської дисципліни. Прокурор може просуватись далі 

згідно з таблицею.  

Окружні прокурори призначаються на посаду відповідно до вимог 

статті 42 Кодексу охорони здоров’я, соціального забезпечення та 

громадянських прав США. Оплата праці здійснюється з Адміністративним 

планом оплати (Administratively Determined, or AD pay plan). У межах цього 

плану не існує перманентних стандартів. Кожен рік Виконавчий комітет 

прокурорів США видає наказ, який конкретизує норми оплати праці та 

відповідні надбавки. 2009 року Виконавчий комітет встановив максимальні 

ставки заробітної плати для прокурорів $ 153 100 – підвищення у 2,8 %. 

Наказ також деталізував надбавки за місце розташування, так як всі окружні 

прокурори США повинні проживати в районі, який вони представляють, або 

в межах 20 миль від нього (для Округу Колумбії, Південних та Східних 

Районів Нью-Йорку) [163]. 

Як бачимо, у порівнянні з розгалуженою системою надбавок та 

премій, передбачених законодавством ряду країн-учасниць ЄС та України, 

система оплати праці прокурорів США включає в себе лише надбавку за 

місцевість роботи (locality pay). Не передбачає американське законодавство 

обов’язку надавати службове житло у зв’язку з переїздом прокурора та його 

сім’ї до місця розташування роботи, логічно припускаючи, що витрати, 
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пов’язані з переїздом та винайманням житла, компенсуються зазначеною 

надбавкою.  

Однак матеріальне забезпечення працівників органів прокуратури 

США не вичерпується межами заробітної плати. Державні програми 

пропонують працівникам прокуратури безкоштовні медичні консультації, 

обстеження стану здоров’я, надзвичайні заходи щодо надання першої 

допомоги, безкоштовні програми підвищення юридичної освіченості, право 

безкоштовного проїзду громадським транспортом у певних регіонах, 

користування на пільгових умовах спортивними залами. Крім цього, в 

деяких штатах передбачені програми заохочувальних винагород (Awards 

Programs), згідно з якими за сумлінне несення служби, зразкове виконання 

обов’язків та ініціативність працівники органів прокуратури можуть 

отримувати грошову допомогу. Що стосується соціального страхування, 

працівникам прокуратури та їх сім’ям надається можливість стати 

учасником будь-якої страхової програми, частково оплаченою державою. 

Крім того, працівники прокуратури підпадають під дію урядової програми 

США щодо страхування здоров’я осіб похилого віку (Medicare). Також 

прокурори можуть стати учасниками довготривалого федерального плану 

страхування життя Federal Long-Term Care Insurance Program (FLTCIP). 

Участь в планах передбачена навіть після закінчення строку служби. 

Для здійснення витрат на охорону здоров’я працівникам прокуратури 

США надається право використовувати кошти зі спеціального цільового 

рахунку (Health Care Flexible Spending Account), які не обкладаються 

податками. Однак витрати, оплачені готівкою, не компенсуються коштами з 

цього рахунку, так само як і за нецільові витрати [164].  

Соціальне страхування працівників органів прокуратури США в 

деяких штатах здійснюється й шляхом залучення їх до Програми 

страхування життя федеральних працівників (FEGLI Program), яка діє з 1954 

року і вважається  найбільшою в світі. ЇЇ учасниками є 4 мільйони 

працівників, члени їх сімей, пенсіонери та службовці у відставці [165]. 

http://www.opm.gov/insure/ltc/index.asp
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Звичайно, що участь в програмі частково оплачується державою. Розмір 

страхових внесків залежить від розміру заробітної плати, вони компенсують 

витрати, пов’язані з відновленням здоров’я у зв’язку із втратою кінцівок, 

зору або у зв’язку з загибеллю в результаті нещасного випадку. 

Пенсійне забезпечення Сполучених Штатів Америки за останні роки 

зазнавало суттєвих змін. Як зазначає А.А. Попов, більше 60 років основою 

пенсійного забезпечення американців служила державна пенсійна система 

(Social Security), що дістала назву Загальної федеральної програми (ОФП). У 

2003 році понад 45 млн. осіб отримують виплати по ОФП. Середній розмір 

пенсії складає близько 900 дол. у місяць для одинокого пенсіонера та 

близько 1500 дол. в місяць для пенсіонера з дружиною, якій передбачена 50 

% надбавка. Загальні витрати на програму в 2003 році оцінювались у розмірі 

465 млрд. дол. Проте феноменом останніх двох десятиліть минулого 

століття стало надзвичайно швидке зростання приватних пенсійних систем 

практично до рівня другої пенсійної системи національного масштабу. 

Існують три види приватного пенсійного забезпечення в США. Це приватні 

пенсійні плани за місцем роботи, особові пенсійні рахунки та аннуїтети, 

тобто ті ж пенсії, що накопичуються і виплачуються за допомогою 

страхових компаній. На відміну від державної пенсійної системи, усі 

приватні пенсійні системи носять добровільний характер. Ні підприємці, ні 

працівники не зобов’язані організовувати або брати участь в таких планах. 

У той же час кожна людина має право відповідно до своїх життєвих 

обставин бути учасником не лише одного, але двох і навіть більшої 

кількості планів за місцем роботи, а також відкривати свій особовий 

пенсійний рахунок. Таким чином, зростаюче число американців мають не 

одну (державну пенсію), а два-три та навіть більше джерел пенсійного 

доходу [166]. Наразі в Сполучених Штатах Америки існують два головні 

види пенсійних планів: плани зі встановленими виплатами (defined benefit 

plans) та плани зі встановленими внесками (defined contribution plans).  
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Так само й працівники органів прокуратури можуть бути учасниками 

декількох пенсійних програм, наприклад федеральної та приватної. Вихід на 

пенсію працівників органів прокуратури США за трирівневою федеральною 

системою виходу на пенсію (Federal Employees Retirement System) 

передбачає соціальне страхування, щорічні виплати, план заощаджень 

(Thrift Savings Plan), пенсіонні збереження та інвестиційний план. 

Прокурори здійснюють виплату страхових внесків в повному обсязі, але 

додатково можуть здійснювати вільні від оподаткування внески до плану 

заощаджень до 14 відсотків від їх річної заробітної плати, п’ять з яких може 

оплачувати держава [164].  

Приватні пенсійні програми виходу на пенсію спеціально для 

працівників органів прокуратури можуть запроваджуватись окремо кожним 

штатом. Так, наприклад, Фонд для прокурорів штату Індіана (Prosecuting 

Attorneys’ Retirement Fund) передбачений для прокурорів, їх помічників та 

виконавчих директорів ради прокурорів штату Індіана. Внески до Фонду 

складають 6 % від заробітної плати протягом 22 років. У рамках цієї 

програми можливо отримувати щомісячні виплати, якщо працівник 

прокуратури досяг принаймні 65-річного віку та протягом 8 років перебував 

на службі або досяг 55 років, перебуваючи при цьому на службі 30 років або 

ж став інвалідом. Причому у випадку інвалідності працівник має право 

отримати щомісячні виплати протягом часу інвалідності, якщо при цьому: 

– надані докази, які задовольняють вимоги Ради пенсійної фонду 

штату Індіана; 

– факт інвалідності підтверджується хоча б раз на рік по досягненні        

65-річного віку.  

Однак, перебуваючи учасником Фонду для прокурорів штату Індіана, 

працівники прокуратури одночасно є учасниками загального пенсійного 

фонду штату для всіх державних службовців (Public Employees’ Retirement 

Fund). У випадку, якщо виплати фонду PERF повністю перекривають розмір 

http://www.tsp.gov/
http://www.indiana.edu/~uhrs/benefits/perf.html
http://www.indiana.edu/~uhrs/benefits/perf.html
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виплат спеціального фонду, щомісячні виплати з останнього фонду не 

здійснюються, а здійснюється одноразова виплата з акумульованих внесків.  

У рамках PARF передбачена допомога на випадок смерті, яка 

надається за умови, якщо прокурор: 

– отримував виплати; 

– перебував на службі хоча б 8 років; 

– мав інвалідність; 

– не перебував на службі на момент смерті, але загалом пропрацював 

8 років. У такому випадку допомога виплачується бенефеціарові, якому 

померлий адресував право отримувати її, як правило, це другий з подружжя. 

У випадку смерті бенефеціара право отримати допомогу мають їх спільні 

діти. 

У разі припинення державної служби до настання віку, який дає право 

отримувати щомісячні виплати в системі PARF, працівник має право 

забрати свої внески від заробітної плати разом з відсотками, розмір яких 

буде встановлюватись рішенням Ради пенсійної фонду штату Індіана [167].  

У штаті Нью-Джерсі в рамках системи виходу на пенсію всіх 

державних службовців (PERF) також передбачений пенсійний план для 

працівників прокуратури. Прокурорам передбачена пенсія по досягненню    

55-тирічного віку без вимоги мінімальної тривалості на службі. 

Працівникам органів прокуратури запропоновано 9 способів отримання 

пенсійних виплат. Так, максимальна пенсія передбачає довічну, але лише 

пожиттєву систему виплат у персональному режимі без права передачі 

отримання пенсії бенефеціарові. Якщо пенсіонер помирає до настання 

виплати пенсії, то лише в цьому випадку всі його внески з відсотками 

повертаються уповноваженій особі. Пенсії типу А, В, С та D передбачають 

зменшені виплати у порівнянні з максимальною, проте дозволяють 

бенефеціарам отримувати щомісячні пенсійні виплати до кінця життя. 

Таким чином, чим молодший бенефеціар, тим довше він буде отримувати 
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пенсію. Бенефеціар має бути лише фізичною особою, так, наприклад, 

заповісти пенсію юридичній особі або благодійній установі неможливо. 

Пенсія А передбачає виплату пенсії бенефеціару у 100-відсотковому 

розмірі у разі смерті застрахованої особи, а у разі смерті бенефеціара до 

смерті пенсіонера розмір виплат збільшується до рівня максимальної пенсії. 

Пенсія В передбачає такий самий порядок, але розмір зменшується до 75 %, 

у пенсії С – до 50 %, а D – до 25 % [168]. 

Таким чином, особливістю виходу на пенсію за законодавством США 

є можливість працівників прокуратури обирати найбільш вигідний для них 

план в різноманітті спеціальних та загальних пенсійних систем. Більш того, 

створюючи спеціальні пенсійні програми для окремих видів державних 

службовців, досягається головна мета – заохочення цієї категорії 

працівників, якщо спостерігається спад ділової активності або відтік кадрів.  

Негативні кадрові явища в системі прокуратури характерні і для 

Сполучених Штатів Америки. Головним чином, проблемою тут виступає 

дисбаланс між рівнем винагород державного та приватного сектора, що, до 

речі, притаманне й українській дійсності. Як варіант вирішення проблеми в 

штаті Айова, Асоціацією прокурорів було запропоновано запровадити таку 

пенсійну програму для працівників прокуратури, яка б виокремлювала 

пенсій прокурорів з-поміж пенсій суддів, працівників поліції та служби 

державної безпеки. Такі заходи було запроваджено у зв’язку з тим, що 

останнім часом стало важко залучити прокурорів до зайняття пропонованих 

посад, а також через те, що незважаючи на одну й ту саму освіту та 

дипломи, їх заробітна плата та надбавки набагато нижчі, аніж у приватних 

юристів. Так, за останні 10 років в Айові лише 15 прокурорів допрацювали 

до пенсії, а це означає, що штат втрачає юристів-професіоналів державної 

сфери. Асоціацією запропоновано запровадження спеціального фонду в 

межах системи програми виходу на пенсію державних службовців, до якої б 

входили виключно прокурори та їх помічники. Таким чином, страхові 

внески, які сплачують прокурори, не розповсюджуються на інших 
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державних службовців, співробітники прокуратури стають більш 

захищеними і досягається рівність у розподіленні пенсійних активів між 

прокурорами та іншими видами державних службовців. Соціальне 

забезпечення прокурорів необхідне в силу зростаючих ризиків під час 

виконання ними професійних обов’язків: прийняття доленосних рішень, 

контактів із злочинцями, погроз та нападів на співробітників прокуратури 

тощо [169].  

Таким чином, система соціального забезпечення такої категорії 

державних службовців як прокурори розвинена за кордоном досить добре. 

Позитивною особливістю серед комплексу соціально-забезпечувальних 

засобів є усвідомлення суспільної орієнтованості професії прокурора. 

Незважаючи на деяку смислову подібність, соціальне забезпечення країн ЄС 

та США суттєво відрізняється від українського у зв’язку з відмінністю 

національних правових систем та юридичних традицій. Однак у світлі 

євроінтеграційних процесів доречно звернути увагу на соціально-

забезпечувальні заходи західного зразка, особливо на ті, які оминув увагою 

вітчизняний законодавець.  

 

 

3.3 Шляхи удосконалення законодавства щодо соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури 

  

Політичні процеси, які зараз відбуваються в Україні, зачіпають 

абсолютно всі сфери державного життя – економічну, соціальну, духовну, 

професійну, змушуючи їх змінюватись та пристосовуватись до існуючих 

обставин. Реформи, обумовлені зміною орієнтаційних курсів, потребують 

дієвих механізмів реалізації, формування яких у значній мірі залежить від  

державних органів. Але нерідко трапляється так, що реформування 

починаються саме з них. 
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 Головною умовою ефективного функціонування державного 

апарату є розвиток такого соціально-організаційного інституту як державна 

служба. Коли настає потреба у трансформації глобальних державно-

політичних процесів, постає питання про те, хто їх буде здійснювати. 

Сучасний стан державної служби в Україні, як і в більшості країн 

пострадянської формації, в повній мірі не відповідає ні очікуванням 

держави, ні самих носів публічних повноважень. Так, на думку С.П. 

Матвєєва, «у системі державної служби спостерігається тенденція 

«вимивання кваліфікації», тобто відтік високопрофесійних кадрів. Це 

стосується, передусім, державних службовців, які мають вислугу від 6 до 15 

років – найбільш прийнятну з точки зору кар’єрного зростання. 

Посилюється міграція співробітників державних служб в комерційні 

структури. Робота в державному апараті нерідко сприймається як 

«трамплін», необхідний для обіймання престижнішої та високооплачуваної 

посади в комерційних структурах. Це пояснюється рядом причин, до яких 

відноситься істотний розрив у рівні легальних доходів державних 

службовців і доходів підприємців, а також управлінців комерційних 

структур» [170, с. 314]. Звичайно, кадровий елемент є визначальним у всій 

системі державної служби, тому що реформування державної служби 

завжди починається з нього та закінчується ним. Як правило, проблеми 

державної служби групуються навколо невдоволеності рівнем матеріального 

забезпечення та соціальних гарантій, а також навколо проблем 

нормативного регулювання, внаслідок яких виникають законодавчі 

прогалини. 

 Питання забезпечення діяльності прокуратури в цілому та 

окремі його аспекти досліджували такі вчені як М.І. Деревянко [171], О.В. 

Гогусь [172], І.В. Озерський [173], Є.М. Попович [174], А.В. Пшонка [175], 

Р.В. Татаіров [176], Л.Г. Ткаченко [177], Г.П. Середа [178], В.М. Шокін 

[179] та ін. 
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 Удосконаленню законодавства про державну службу має 

передувати визначення орієнтаційних напрямів керівних засад його 

здійснення. Так, А.В. Оболонський виділяє десять принципів реформування 

державної служби:  

1. Принцип компенсованих обмежень. Відповідно до даного принципу 

пропонується встановити адекватну компенсацію державним службовцям за 

передбачені законодавством обмеження щодо роботи за сумісництвом, 

заняття підприємницькою діяльністю тощо. 

2. Принцип пріоритету прямих грошових виплат над «тіньовими» 

пільгами і привілеями. Дотримання цього принципу дозволило б зробити 

доходи державних службовців прозорішими, що, по-перше, підвищило б 

гарантії оплати праці цієї категорії осіб і, по-друге, скоротило б нерідко 

необґрунтовані уявлення громадян про завищені доходи чиновників. 

3. Принцип пріоритету професійних якостей. Цей принцип 

розглядається автором в якості базового. Він припускає наявність 

забезпечувальних заходів, таких як конкурс на заміщення усіх вакансій, що 

виникають в держапараті, політичних посад і деяких інших. Це дозволить 

привнести до державного апарату «свіжу кров», з одного боку, і стати 

своєрідним кадровим «фільтром», з іншого боку. Наступними 

забезпечувальними заходами можуть бути чітка і об’єктивно працююча 

системи відбору й оцінки кадрів для державної служби та контрактний 

механізм відносин службовця з державою. 

4. Принцип статусного розділення політичних і «кар’єрних» 

адміністративних посад. До політичних державних посад відносяться ті, 

призначення на які здійснюється за політичними критеріями і на 

позаконкурсній основі. Оскільки обіймання таких посад пов’язане з 

підвищеним ризиком їх втрати, пропонується компенсувати цей ризик 

«позолоченими парашутами», тобто вихідними пільгами у формі або 

довічної пенсії у розмірі 50-80 % посадового окладу після звільнення з 

посади (залежно від тривалості роботи у ній та її оцінки особою або 
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органом, що має право призначення і звільнення), або права складання 

іспитів на високий класний чин, що дозволяє зайняти відповідну постійну 

«кар’єрну» посаду.  

5. Принцип системності підготовки і перепідготовки кадрів. Для 

реалізації даного принципу пропонується структурувати кадрову підготовку 

службовців державного апарату, розділивши її на допрофесійну підготовку і 

відбір можливих майбутніх адміністраторів та спеціальну перепідготовку 

вищих управлінських кадрів. 

6. Принцип «виведення за штат» і переведення на госпрозрахунок 

значної частини функцій державної служби. Реалізація цього принципу 

сприятиме здешевленню державного апарату за рахунок його скорочення. 

7. Принцип етичності. Цей принцип передбачає дотримання етичного 

кодексу службовця. 

8. Принцип службової лояльності. Відданість службовому обов’язку 

повинна бути основою ідеологічного навантаження системи державної 

служби. 

9. Принцип прозорості. Він забезпечить руйнування міфу про 

«таємницю державної машини» і тим самим підвищить авторитет державної 

служби в суспільстві.  

10. Принцип орієнтації на «клієнта». Характеризуючи цей принцип, 

автор дуже вдало проводить аналогію між термінами «клієнт» і «прохач», 

абсолютно справедливо вважаючи, що «прохач» сприймається як 

безправний суб’єкт, а «клієнт» – це атрибут ринкової економіки, який 

спонукає, принаймні, до рівноправних стосунків [180]. Це є важливим 

підходом до визначення державної служби, а також проголошення 

пріоритетності забезпечення задоволення інтересів суспільства у цілому та 

кожного його члена зокрема. Однак, не зовсім зрозумілим є тлумачення 

статусу «прохач». Наше розуміння даного поняття полягає у тому, що 

прохачем виступає особа, що потребує надання певної послуги безоплатно, 



157 

 

у той час як клієнт безпосередньо оплачує конкретну послугу і тому має 

відповідні права. 

Український уряд 18 березня 2015 року прийняв Стратегію 

реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердив план заходів 

щодо її реалізації. Основними напрямами реалізації Стратегії є: 

– гарантування політичної нейтральності державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування шляхом розмежування політичних та 

адміністративних посад; 

– забезпечення рівного доступу громадян до державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, усунення корупційного 

механізму шляхом проведення виключно відкритого конкурсу на зайняття 

вакантних посад; 

– формування ефективної системи управління людськими ресурсами 

на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, що 

базуватиметься на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних 

якостей державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

– підвищення ефективності професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом 

оптимізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

зокрема у сфері державного та регіонального управління, запровадження 

індивідуальних програм розвитку персоналу та планування кар’єри; 

– встановлення прозорої моделі оплати праці та уніфікація порядку 

встановлення розмірів посадових окладів відповідно до юрисдикції 

державного органу та органу місцевого самоврядування; 

– гармонізація державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування шляхом приведення законодавства у сфері державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування до міжнародних 

стандартів та норм ЄС; 
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– організаційно-методичне забезпечення проведення комплексного 

функціонального обстеження системи центральних та місцевих органів 

виконавчої влади з метою розвитку інституційної спроможності державного 

апарату; 

– забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності державних 

органів та органів місцевого самоврядування шляхом залучення організацій 

громадянського суспільства, наукових та експертних установ до розгляду 

питань з формування та реалізації державної політики у сфері державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування [181]. 

Стратегія передбачала розробку у І кварталі 2015 року проектів 

законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» у нових редакціях, організацію навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у ІІ та ІV 

кварталах, розробку методичних рекомендацій та інформаційних кампаній 

щодо привабливості державної служби, створення оптимальних умов для 

реалізації проекту Twinning «Підтримка розвитку державної служби в 

Україні», а також розробку та впровадження методики єдиних стандартів 

управління персоналом в державних органах та органах місцевого 

самоврядування, стандартів освіти щодо підвищення кваліфікації державних 

службовців та методики оцінювання (аудиту) ефективності підвищення 

професійної компетентності зазначеної категорії осіб. 

При цьому принципами реалізації зазначених заходів визначено:  

1) відкритість конкурсу на вакантні посади державної служби та 

посади в органах місцевого самоврядування; 

2) оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби 

систематизованої інформації про оголошення, умови та переможців 

конкурсів на усі вакантні посади зазначених осіб; 

3) зменшення плинності кадрів на державній службі та службі в 

органах місцевого самоврядування; 
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4) трансформація кадрових служб у служби управління персоналом 

шляхом оволодіння працівниками служб персоналу державних органів та 

органів місцевого самоврядування сучасними технологіями та практичними 

інструментами управління людськими ресурсами; 

5) забезпечення дієвості системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, підвищення рівня їх професійної компетентності; 

6) підвищення рівня суспільної підтримки реформування державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, довіри громадян до 

професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування [181]. 

Таким чином, Стратегія розвитку поширює свою дію на всю систему 

державної служби України. Служба в органах прокуратури як особливий 

вид державної служби також розпочала свою активну трансформацію у 

рамках реформування судової системи та реформи кримінальної юстиції 

згідно з Планом дій Ради Европи для України на 2015-2017 роки [182]. 

Однак, виконуючи кропітку роботу з адаптації національного законодавства, 

варто пам’ятати, що зміни у функціональному навантаженні на кадровий 

персонал працівників органів прокуратури, прийняття нових орієнтаційних 

курсів та проведення нової кадрової політики не можна поєднувати зі 

старим соціальним статусом та соціально-забезпечувальними заходами, які 

не відповідають новим реаліям. 

Відтак, євроінтеграційна орієнтація у вдосконаленні законодавства 

про прокуратуру України має проявлятись у взятті за основу мінімальних 

стандартів безпеки, визначених міжнародною Декларацією мінімальних 

стандартів безпеки та захисту прокурорів та їхніх сімей [183].  

Наразі законодавство України про соціальне забезпечення працівників 

органів прокуратури України включає положення Конституції України [4], 

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року [3], Закон 

України «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
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законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII [184], Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003                   

№ 1058-IV [46], низку нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, таких як, наприклад, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів 

прокуратури» від 31 травня 2013 року № 505  [185], «Про доповнення 

Переліку категорії працівників, яким може бути надано службові жилі 

приміщення» від 15.03.1999 № 380 [51] та накази Генеральної прокуратури 

України. Також важливо констатувати, що нормативно-правові акти, які 

регулюють питання соціального захисту працівників прокуратури, мають 

різну підвідомчість. 

У процесі аналізу шляхів нормативного вдосконалення законодавства 

про пенсійне забезпечення, найбільше занепокоєння викликає пункт 5 

Прикінцевих положень Закону України від 02.03.2015 № 213-VІІІ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення» [186], згідно з яким скасовуються норми щодо пенсійного 

забезпечення працівників прокуратури за Законом України «Про 

прокуратуру». Відтак, законодавець ліквідував спеціальний вид соціального 

забезпечення працівників прокуратури – пенсійне забезпечення прокурорів 

у рамках такої форми соціального забезпечення як державне соціальне 

страхування прокурорів. Зважаючи, що в жодній європейській країні світу 

не скасоване спеціальне пенсійне забезпечення державних службовців, стає 

зрозумілим, що дане рішення носить абсолютно популістський характер, 

воно не має достатніх підстав, адже досягти реальної економії за рахунок 

цієї законодавчої новели, як вже зазначалось раніше, неможливо. Натомість 

наслідки від такого заходу можуть мати вкрай негативний кадровий 

характер, тому що вживати подібні заходи, не запропонувавши певних 

компенсаційних засобів, принаймні нелогічно. Відтак, працівники органів 

прокуратури за кордоном, хоч і не мають права на пенсію на умовах, які 

діяли до 01.06.2015 в Україні, можуть відраховувати страхові внески, 
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частково оплачені державою, до спеціальних державних пенсійних фондів в 

рамках накопичувальної системи на пільгових умовах. Прокурори України 

такої можливості позбавлені, тому що зазначених спеціальних фондів в 

Україні просто не існує, наразі в нашій країні функціонує лише солідарна 

пенсійна система. Звичайно, що страхові внески можна відраховувати у 

недержавний пенсійний фонд, але лише на загальних умовах, тому що 

податкові пільги при цьому передбачені тільки для найманих працівників і 

роботодавців-юридичних осіб. Однак, в такому випадку повністю 

виключається елемент піклування держави про службовця, який усе життя 

пропрацював виключно на благо останньої, а пенсію буде отримувати з 

недержавних джерел.  

Ще одним необґрунтованим обмеженням в результаті відміни 

спеціального пенсійного забезпечення є залишення збільшеного відсотку 

єдиного соціального внеску на 3,6 % для державних службовців. Отже, ті 

службовці, які сплачували не 2,5 %, а 6,1 % в Пенсійний фонд, залишились 

без права на підвищену пенсію. При виході на пенсію на загальних умовах 

такі працівники зможуть претендувати на компенсаційну матеріальну 

допомогу від держави лише у випадку, якщо до початку реформи в них 

накопичиться не менше десяти років стажу на державній службі 

Таким чином, ліквідуючи спеціальне пенсійне забезпечення для 

працівників прокуратури, держава суттєво знівелювала соціальну цінність 

державної служби. На нашу думку, за таких обставин необхідна дієва та 

швидка нормативна реакція з боку держави, яка б носила компенсаційний 

характер для працівників органів прокуратури шляхом реформування 

пенсійного законодавства працівників прокуратури та вжиття правових, 

фінансових, організаційних і матеріально-технічних заходів щодо 

запровадження вже у 2016 році в рамках загальної пенсійної реформи 

спеціального накопичувального фонду для прокурорів України. Створення 

такого фонду окремо від представників інших державних органів 

забезпечить рівність та справедливість подальшого розподілу коштів на 
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пенсійні виплати працівникам органів прокуратури. З метою досягнення 

соціальної справедливості працівникам, які не мали змоги здійснювати 

внески у накопичувальний фонд в період з 2015 по 2016 рік, передбачити 

норму, яка б гарантувала для них пільги у вигляді часткової оплати 

державою страхових внесків. 

Крім того, дискусійним є питання щодо зміни умов пенсійного 

забезпечення в односторонньому порядку державою. Так, у системі 

недержавного пенсійного забезпечення порядок виплати, розмір внесків та 

виплат, умови їх зміни є істотними умовами пенсійного контракту. В 

накопичувальних пенсійних системах прокурорів Сполучених Штатів 

Америки є можливість вибору певного пенсійного плану в більшості 

випадків без права його зміни протягом життя жодною стороною договору.  

Системою державного пенсійного забезпечення цієї держави просто 

гарантується громадянам право на соціальний захист у разі старості, яке 

передбачене в статті 46 Конституції України [4]. На нашу думку, вирішенню 

таких ситуацій сприятиме формально-договірний характер відносин між 

працівником прокуратури та накопичувальним фондом. 

У зв’язку з цим пропонуємо докорінну зміну пенсійного 

законодавства працівників прокуратури України та запровадження 

системного комплексу норм в рамках соціально-забезпечувального 

законодавства для прокурорів України, який би регулював відносини 

працівників прокуратури з накопичувальним пенсійним фондом, а саме: 

строки, коло застрахованих осіб, джерело сплати страхових внесків, порядок 

переказу коштів, порядок укладення договору, інвестування страхових 

внесків та порядок обліку пенсійних коштів. Гуманним в цьому комплексі 

було б закріплення норми, що забороняла  б державі, як більш захищеному 

суб’єкту цих соціальних відносин, змінювати в односторонньому порядку 

умови пенсійних планів. Так само гуманним було б передбачити норму про 

те, що у разі небажання працівника прокуратури укладати договір з фондом 

пенсія йому буде нараховуватись на загальних підставах відповідно до 
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вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування».  

Зазначений комплекс нормативно-правових та організаційних заходів 

дозволить: 

1) забезпечити соціальну справедливість, встановивши паритет між 

рівнем соціального забезпечення працівників органів прокуратури, які 

вийшли на пенсію до 01 червня 2015 року та після;  

2) підвищити рівень престижності системи державної служби в 

цілому; 

3) привабити кадрових професіоналів до служби в органах 

прокуратури надійною гарантією належного матеріального забезпечення 

після настання офіційного віку виходу на пенсію; 

4) управляти власною пенсією шляхом обрання будь-якої пенсійної 

схеми відрахування страхових внесків на власний розсуд; 

5) здійснювати спадкування пенсійних активів після смерті 

застрахованої особи. 

Таким чином, лише докорінні зміни в пенсійному забезпеченні 

допоможуть уникнути професійного дисбалансу та соціальної 

невдоволеності серед працівників органів прокуратури. 

Через те, що підвищені ставки сплати єдиного внеску для державних 

службовців були раніше передбачені у зв’язку з наданням їм права на 

підвищену пенсію, вважаємо за нинішніх обставин вимоги пункту 9 статті 8 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI 

необґрунтованими. Пропонуємо викласти п. 9 статті 8 зазначеного Закону в 

наступній редакції: «Для платників, які працюють на посадах, робота на 

яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно 

до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про 

державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус 
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народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, 

Положення про помічника-консультанта народного депутата України, 

затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 

року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації 

(пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-

наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, 

встановлюється єдиний внесок у розмірі 2,5 відсотків визначеної пунктом 1 

частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску».  

У зв’язку з відміною спеціальних пенсій, нам здається не зовсім 

гуманним та справедливим виключення такої соціальної гарантії для 

прокурорів-пенсіонерів, які пропрацювали в органах прокуратури не менше 

25 років або стали інвалідами під час роботи, як право на забезпечення 

впорядкованим жилим приміщенням у першочерговому порядку після 

звільнення з органів прокуратури в разі переїзду в одну з обраних 

місцевостей, де вони працювали або проживали,  

Одночасно із Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 

року [3] виключені норми про 50-відсоткову знижку плати за займане 

прокурорами та членами їх сімей житло, комунальні послуги в межах норм, 

виключене також положення про першочерговість забезпечення прокурорів 

та слідчих прокуратури житловою площею, про право продавати на 

пільгових умовах жилі приміщення працівникам прокуратури із знижкою до 

50 відсотків його вартості. Відміна цих соціально-забезпечувальних заходів 

швидко знизить ефект від підвищення заробітної плати працівникам 

прокуратури, адже значна її частка буде витрачатись на оплату житла та 

комунальних послуг. Тому вважаємо за потрібне розглянути питання про 

повернення зазначених норм до Закону України «Про прокуратуру» від 14 

жовтня 2014 року.  

Ще одним фактором, який суттєво вплине на задекларований з 1 

липня 2015 року розмір підвищеної заробітної плати, є відсутність у Законі 
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колишньої норми про відшкодування державою в повному розмірі збитків, 

заподіяних знищенням або пошкодженням майна прокурору, слідчому чи 

пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих працівників, членам їх сімей і 

близьким родичам у зв’язку з виконанням працівником прокуратури 

службових обов’язків.  

Особливим моментом удосконалення законодавства про соціальне 

забезпечення працівників прокуратури є вирішення проблеми його 

безсистемності. Так, для сучасного етапу реформування системи 

прокуратури характерна одночасна дія широкого кола нормативно-правових 

актів різного рівня, які приймалися у певний час тими чи іншими 

міністерствами та відомствами. Принципово важливою була б інтеграція 

цих норм у єдину Концепцію соціального, правового та морально-

психологічного захисту працівників органів прокуратури, яка б, у тому 

числі, детально регулювала порядок соціального, пенсійного, матеріального, 

медичного та житлового забезпечення працівників органів прокуратури, а 

також питання їх емоційної реабілітації. 

Підводячи загальний підсумок розгляду проблеми, слід зазначити, що 

діяльність щодо соціального забезпечення працівників органів прокуратури 

має бути спрямована, перш за все, на підвищення якості, рівня життя та 

здоров’я, захист честі та гідності співробітників і членів їх сімей за 

допомогою створення коректних юридичних основ системи реалізації прав 

прокурорів під час виконання службовий обов’язків, забезпечення 

нормальної адаптації прокурора-пенсіонера до умов життя після виходу на 

пенсію та його упевненості в завтрашньому дні, а також на відшкодування 

збитків їм та членам їх сім’ї у разі загибелі прокурора, отримання 

ушкоджень і каліцтв під час виконання службових обов’язків. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Соціальне забезпечення працівників органів прокуратури – це не 

тільки запорука безпеки та ефективності їх професійної діяльності, а й 

мотиваційне джерело для працівників, які мають ставити інтереси держави 

вище власних професійних інтересів. Адекватне реагування на зміни 

правового статусу працівників органів прокуратури відповідними змінами в 

системі соціального захисту і, зокрема, соціального забезпечення, 

підвищить престижність державної служби, що особливо важливо на етапі 

переорієнтації державного курсу розвитку. 

2. Захищеність працівників органів прокуратури являє собою 

комплекс заходів, законодавчо закріплених та практично реалізованих в 

системі соціального захисту працівників органів прокуратури, який 

поділяється на правову, соціальну та морально-психологічну захищеність.  

3. Правова захищеність працівників органів прокуратури – це 

комплекс юридично закріплених підстав для реалізації організаційно-

правових заходів гарантування безпеки працівників органів прокуратури 

уповноваженими на те суб’єктами. 

4. Соціальна захищеність працівників органів прокуратури – це 

комплекс юридично закріплених соціальних гарантій, які стосуються 

надання додаткових прав працівникам органів прокуратури та зняття деяких 

обов’язків з них у порівнянні з іншими громадянами у зв’язку з важливістю 

здійснюваних ними функцій та з метою компенсації законодавчо 

встановленого для них кола обмежень.  

5. Морально-психологічний захист працівників органів прокуратури – 

це комплекс організаційно-реабілітаційних заходів, спрямованих на 

відновлення емоційного здоров’я працівників органів прокуратури, яке 

могло погіршитися внаслідок виконання роботи, пов’язаної з підвищеним 

емоційним та фізичним навантаженням.  
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6. Пенсійне забезпечення працівників органів прокуратури – це 

особливий соціально-забезпечувальний захід режиму фінансового 

піклування держави про професійну категорію державного значення після 

офіційного віку втрати нею працездатності, елемент стимулювання тривалої 

та сумлінної державної служби на користь не власних, а публічних інтересів 

та компенсація за роботу, пов’язану з ризиками для фізичного та емоційного 

здоров’я. 

7. Відміна спеціальних пенсій працівників органів прокуратури 

призведе до: 

– відтоку досвідчених кадрів з органів прокуратури та небажання 

молодих спеціалістів працювати в умовах підвищеної інтелектуальної, 

емоційної інтенсивності та невисокого рівня оплати праці без отримання 

максимального перспективного соціально-економічного ефекту після 

виходу на пенсію; 

– соціальної несправедливості, яка виявлятиметься між працівниками 

прокуратури, які вийшли на пенсію до вступу в силу законодавчих норм про 

відміну спеціальних пенсій, та тими, хто право на таку пенсію вже не мав, а 

також державної соціальної недбалості, яка виявлятиметься у неможливості 

правового врегулювання даної ситуації 

– чергового зниження престижності державної служби в очах 

громадян в результаті скасування пільг для найбільш інтелектуального та 

професійного прошарку населення, на який традиційно спирається державна 

влада; 

– зниження рівня законності та підвищення рівня корупції в умовах, 

коли рівень заробітних плат ще залишається на колишньому рівні, а право 

на особливі пенсійні умови вже не діє, зменшується страх втратити роботу 

через вчинення корупційних дій; 

–  послаблення управлінського рівня державного апарату 

внаслідок вищезазначених факторів, що є неприпустимим явищем в умовах 

економічної стагнації. 
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8. Підвищення рівня оплати праці позитивно вплине на вирішення 

проблеми дисбалансу доходів юристів приватного та державного сектору. 

9. Захищеність працівників органів прокуратури не можна вважати 

комплексно завершеною без врахування такого аспекту як морально-

психологічний захист. Такий захист повинен бути передбачений 

законодавчо та має включати в себе заходи внутрішнього та зовнішнього 

захисту: протидію мобінгу серед працівників прокуратури при здійсненні 

трудової діяльності, регулярні безкоштовні перевірки стану їх емоційного 

здоров’я з метою виявлення випадків морального перевантаження та 

професійного вигорання, психологічну терапію прокурорів. 

10. Система соціального забезпечення такої категорії державних 

службовців як прокурори розвинена за кордоном досить добре. Позитивною 

особливістю серед комплексу соціально-забезпечувальних засобів є 

усвідомлення суспільної орієнтованості професії прокурора. Незважаючи на 

деяку смислову подібність, соціальне забезпечення країн ЄС та США 

суттєво відрізняється від українського у зв’язку з відмінністю національних 

правових систем та юридичних традицій. Однак у світлі євроінтеграційних 

процесів доречно звернути увагу на соціально-забезпечувальні заходи 

західного зразка, особливо на ті, які оминув увагою вітчизняний 

законодавець. Аналіз соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури країн-членів ЄС та Сполучених Штатів Америки показав, що 

спеціальне соціальне забезпечення краще в тих державах, де рівень 

загального соціального забезпечення вищий. В тих випадках, коли 

соціальний захист населення слабкий у порівнянні зі світовими 

стандартами, законодавець вдається до гуманізації загального соціально-

забезпечувального законодавства для тих категорій працівників, яким 

необхідне запровадження окремих програм соціального захисту і 

забезпечення. Так, наприклад, українське законодавство в частині 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури є більш 

гуманним у порівнянні з законодавчими нормами США: американські 
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прокурори не наділені житловими, транспортними, матеріальними пільгами. 

Проте, вони більш соціально захищені, тому що зняття деяких обов’язків з 

працівників прокуратури України та надання їм кола додаткових соціальних 

прав не замінить активних дій держави щодо розробки і запровадження 

соціальних програм, в тому числі й пенсійних, участь в яких є гарантією 

достатнього соціального забезпечення в старості та дає змогу за рахунок 

високої якості власної праці протягом життя самостійно координувати його 

рівень. 

11. Реформування пенсійного законодавства працівників прокуратури 

повинне передбачати вжиття правових, фінансових, організаційних та 

матеріально-технічних заходів щодо запровадження вже у 2016 році в 

рамках загальної пенсійної реформи спеціального накопичувального фонду 

для прокурорів України. Створення такого фонду окремо від представників 

інших державних органів забезпечить рівність та справедливість 

подальшого розподілення коштів на пенсійні виплати працівникам органів 

прокуратури. З метою досягнення соціальної справедливості працівникам, 

які не мали змоги здійснювати внески у накопичувальний фонд в період з 

2015 по 2016 рік, передбачити норму, яка б гарантувала для них пільги у 

вигляді часткової оплати державою страхових внесків. 

12. Запровадження системного комплексу пенсійних норм в рамках 

соціально забезпечувального законодавства для прокурорів України 

регулюватиме відносини працівників прокуратури з накопичувальним 

пенсійним фондом, а саме: строки, коло застрахованих осіб, джерело сплати 

страхових внесків, порядок переказу коштів, порядок укладення договору, 

інвестування страхових внесків та порядок обліку пенсійних коштів. 

13. Пенсійна реформа прокурорів дозволить: 

– забезпечити соціальну справедливість щодо рівня соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури, які вийшли на пенсію до 1 

червня 2015 року та після;  

– підвищити рівень престижності системи державної служби в цілому; 
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– привабити кадрових професіоналів до служби в органах прокуратури 

надійною гарантією належного матеріального забезпечення після настання 

офіційного віку виходу на пенсію; 

– управляти власною пенсією шляхом обрання будь-якої пенсійної 

схеми відрахування страхових внесків на власний розсуд; 

– гарантувати можливість спадкування пенсійних активів після смерті 

застрахованої особи. 

14. Через те що підвищені ставки сплати єдиного внеску для 

державних службовців були раніше передбачені у зв’язку з наданням їм 

права на підвищену пенсію, вважаємо за теперішніх обставин вимоги 

пункту 9 статті 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» необґрунтованими. Пропонуємо викласти п.9 статті 8 

зазначеного Закону в наступній редакції: «Для платників, які працюють на 

посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання 

пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про 

прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний 

банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта 

народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради 

України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних 

суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, 

бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують 

спеціальні роботи в польотах, встановлюється єдиний внесок у розмірі 2,5 

відсотків, визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази 

нарахування єдиного внеску».  

15. Особливим моментом удосконалення законодавства про соціальне 

забезпечення працівників є вирішення проблеми його безсистемності. Так, 
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для сучасного етапу реформування системи прокуратури характерна 

одночасна дія широкого кола нормативно-правових актів різного рівня, які 

приймалися в різний час значною кількістю міністерств та відомств. 

Принципово важливою була б інтеграція норм у єдину Концепцію 

соціального, правового та морально-психологічного захисту працівників 

органів прокуратури, яка б, в тому числі, детально регулювала порядок 

соціального, пенсійного, матеріального, медичного та житлового 

забезпечення працівників органів прокуратури, а також питання їх 

емоційної реабілітації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження правового 

регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури. 

Проведений у дослідженні аналіз дозволяє зробити ряд авторських 

пропозицій та висновків. 

1. Правовий статус працівника органів прокуратури – це встановлена 

та законодавчо закріплена державою система прав та юридичних обов’язків, 

які засновані на конституційних принципах, та визначають реальне 

положення працівника органів прокуратури України у всій системі 

суспільних відносин. 

2. Зміст правового статусу прокурора має складатися з порядку 

призначення на посаду і порядку припинення трудової діяльності, 

характеристики прав та обов’язків, юридичних гарантій і обмежень, які 

виокремлюють працівників прокуратури з-поміж інших категорій 

працівників, та юридичної відповідальності прокурорів. Соціальне значення 

правового статусу полягає саме в обумовленні кореспондуючих прав та 

пільг передбаченим законодавством обов’язкам та обмеженням для 

працівників прокуратури та створенні адекватних умов для їх реалізації. 

3. Соціальне забезпечення працівників органів прокуратури – це 

специфічний вид державного соціального забезпечення, спрямований на 

матеріальне задоволення законодавчо визначених потреб працівників 

органів прокуратури, обумовлений особливостями їх професійного 

соціально-правового статусу. 

4. Сутність соціального забезпечення працівників органів прокуратури 

проявляється в наступному: 

загальному економічно-розподільчому характері таких відносин; 

чітко визначеному нормативному регулюванні соціально-

забезпечувальних відносин; 
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специфічних способах мобілізації, розподілу і використання коштів на 

соціальне забезпечення; 

матеріальному характері об’єкта соціально-забезпечувальних 

відносин; 

чіткому нормативному передбаченні кола суб’єктів, які мають право 

на соціальне забезпечення; 

специфічному характері настання соціально-забезпечувальних 

відносин (лише за умови настання певних життєвих обставин – фактів 

соціального ризику, які також чітко визначені нормами законодавства). 

5. Механізм соціального забезпечення працівників органів 

прокуратури – це трирівнева система заходів правового, організаційного та 

ідеологічного характеру, яка створює та регулює порядок реалізації 

матеріальних державно-забезпечувальних заходів аліментарного характеру 

на користь працівників органів прокуратури як категорії державних 

службовців особливого ступеня соціальної престижності. 

6. Форма соціального забезпечення працівників прокуратури – це 

спеціальна діяльність держави з приводу державного соціального 

страхування прокурорів, фінансування з державного бюджету, в тому числі 

забезпечення компенсаційно-додаткових виплат у зв’язку з особливостями 

соціально-правового статусу їх професії. Форми соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури включають державне соціальне 

страхування прокурорів та фінансування з державного бюджету. 

Форми соціального забезпечення працівників органів прокуратури 

включають: а) соціальне забезпечення прокурорів не аліментарне, а 

додатково-компенсаційне; б) соціально-правовий статус професії прокурора 

– головна умова соціального забезпечення зазначених працівників; в) 

державне походження джерел фінансування соціального забезпечення 

працівників органів прокуратури. 

Заходи соціального забезпечення працівників органів прокурати – це 

способи задоволення потреб прокурорів (грошових та натуральних), таких 
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як, наприклад, матеріальні допомоги, премії, пенсії, санаторно-курортне 

лікування, медичне обслуговування тощо. 

7. Морально-психологічний захист працівників органів прокуратури – 

це комплекс організаційно-реабілітаційних заходів, спрямованих на 

відновлення емоційного здоров’я працівників органів прокуратури, 

спричиненого здійсненням роботи підвищеного емоційного та фізичного 

навантаження. 

8. До шляхів вдосконалення законодавства у сфері соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури віднесено: 

підвищення рівня оплати праці, що позитивно вплине на вирішення 

проблеми дисбалансу доходів юристів приватного та державного сектору; 

реформування пенсійного законодавства працівників прокуратури, яке 

повинне передбачити вжиття правових, фінансових, організаційних та 

матеріально-технічних заходів; 

запровадження системного комплексу пенсійних норм в рамках 

соціально-забезпечувального законодавства для прокурорів України, яке 

регулюватиме відносини працівників прокуратури з накопичувальним 

пенсійним фондом; 

інтеграція норм у єдину Концепцію соціального, правового та 

морально-психологічного захисту працівників органів прокуратури, яка б, в 

тому числі, детально регулювала порядок соціального, пенсійного, 

матеріального, медичного та житлового забезпечення працівників органів 

прокуратури, а також питання їх емоційної реабілітації. 
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