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ВСТУП 

 

Актуальність теми.Прокуратура становить собою єдину державну 

систему, що здійснює закріплені Конституцією України обов’язки по захисту 

прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Прийняття 

Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. за № 1697-VII˗ 

важливий етап реформування прокуратури в контексті створення нової 

моделі цього органу відповідно до принципів та стандартів Ради Європи. У 

пояснювальній записці до проекту чинного нині вказаного Закону зверталась 

увага на ключовий аспект запланованої реформи, зокрема, на 

переосмислення ролі прокуратури у захисті інтересів людини та 

громадянина, держави та суспільства, на позбавлення цього органу 

надмірних повноважень щодо здійснення загального нагляду за додержанням 

законів з одночасним запровадженням правових механізмів, що дозволять 

підвищити ефективність  діяльності прокуратури та зосередити основну 

увагу на питаннях, пов’язаних із кримінальним судочинством. Одним із 

заходів підвищення ефективності діяльності цього органу в рамках 

проведеної реформи послужила кардинальна зміна підходу держави до 

формування штату прокуратури. Із набуттям чинності Закону України «Про 

прокуратуру» були реформовані й підстави виникнення, зміни і припинення 

трудових правовідносин працівників прокуратури, їх трудова 

правосуб’єктність та й правове регулювання сфери правовідносин в цілому 

зазнало суттєвих змін, а саме: (а) підвищено вимоги до кандидатів на посаду 

прокурора, (б) добір таких кандидатів здійснюється на конкурсній основі, 

(в) планується створення органу, діяльність якого спрямована на відбір осіб 

на посаду прокурорів та вирішення питання про їх звільнення – 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, та ін. 

Вищевказані ключові перетворення спрямовані на підвищення 

ефективності діяльності прокуратури, у тому числі, шляхом допуску до 

роботи в її органах найбільш кваліфікованих осіб, наділених усіма 
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необхідними професійними й особистими якостями, які дозволять втілити в 

життя реформу цього органу. Однак перші місяці дії названого Закону 

виявили низку його недоліків, а деякі з них ˗ навіть свою неефективність, 

зокрема, у плані проведених кадрових змін, особливо в частині гарантування 

прав співробітників органів прокуратури під час виникнення чи припинення 

ними трудових правовідносин. 

Окремі аспекти триваючого процесу реформування органів 

прокуратури потребують дослідження на монографічному рівні, у тому числі 

і проблематики правового регулювання трудових правовідносин працівників 

цього органу. Необхідно відзначити, що теоретичні та практичні засади 

правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури не 

були предметом самостійного дослідження на монографічному рівні. 

Особливості правового статусу працівника прокуратури як суб’єкта 

трудового права розглядалися в наукових роботах А. В. Акуліч; деякі аспекти 

правового регулювання трудових правовідносин працівників цього органу 

вивчали К. О. Кизименко і О. О. Шевцов; особливості реалізації такими 

працівниками своїх трудових прав розкривали у своїх працях В. В. Грюк і 

Р. В. Татарінов; А. О. Мельниченко освітлювала специфіку правового 

регулювання заохочень працівників цих органів; загальні питання 

працевлаштування та виникнення трудових правовідносин цих державних 

службовців проаналізували А. В. Андрушко,І. П. Греков, 

Н. М. Неумивайченко; особливості їх працевлаштування вивчалися в 

кандидатських дисертаціях В. В. Безусого, Р. І. Шабанова; підстави 

виникнення трудових відносин та юридичні факти в трудовому праві 

розглядалися в публікаціях В. А. Андронової, О. В. Данилюка, 

І. І. Митрофанова, П. Д. Пилипенка, Л. В. Солодовник та ін.  

Деякі питання в досліджуваній царині висвітлювали в наукових працях 

такі учені-правознавці, як В. М. Андріїв, І. А. Безклубий, Н. Б. Болотіна, 

М. М. Бурбика, С. Я. Вавженчук, Н. М. Вапнярчук, В. С. Венедіктов, 

С. В. Венедіктов, Л. П. Гаращенко, Ю. М. Гришина, В. В. Долежан, 
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Д. В. Журавльов, Т. А. Занфірова, Г .С. Іванова, М. І. Іншин, К. В. Коваленко, 

В. С. Ковригін, В. М Горшеньов, М. Ю. Івчук, І. О. Катузова, С. І. Кожушко, 

С. В. Лозовой, С. С. Лукша, Р. Д. Ляшенко, Н. О. Мельничук,  

О. В. Москаленко, Д. С. Підкопай, С. М. Прилипко, О. І. Процевський,  

В. О. Процевський,С. В. Подкопаєв, О. В. Тищенко, С. М. Черноус,  

В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. Проте необхідно відзначити, що 

теоретичні і практичні основи правової регламентації трудових 

правовідносин працівників прокуратури ще не були предметом окремого 

дослідження на монографічному рівні. 

Отже, в контексті набуття чинності новим Законом України  

«Про прокуратуру», а також із урахуванням відсутності фундаментальних 

наукових праць, спрямованих на розкриття теоретичних та практичних засад 

правового регулювання трудових правовідносин працівників органів 

прокуратури, монографічне вивчення зазначених проблематичних питань на 

сьогодні є особливо актуальним. 

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

Дисертація виконана згідно з тематикою наукових досліджень кафедри 

цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 

Вона ґрунтується на положеннях цільової комплексної програми 

«Гармонізація законодавства про працю за європейськими стандартами» 

(номер державної реєстрації OIIIU006436), затвердженої на період  

з 01.01.2011 р. по 01.12.2015 р. Тема дисертаційної роботи затверджена 

вченою радою Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г.С. Сковороди (протокол № 6 від 16 грудня 2014 р.). 

Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження  

є комплексний аналіз теоретичних та практичних засад правового 

регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури, а також 

розроблення та обґрунтування авторських пропозицій з удосконалення 

відповідних положень чинного законодавства. 



8 
 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі задачі: 

 здійснити історико-правовий аналіз юридичних підстав виникнення 

та припинення трудових правовідносин працівників прокуратури; 

 установити специфіку правових підстав виникнення та припинення 

трудових правовідносин працівників прокуратури у деяких зарубіжних 

країнах; 

 визначити особливості диференціації правового регулювання 

трудових правовідносин працівників прокуратури; 

 розкрити правовий статус працівника прокуратури як суб’єкта 

трудових правовідносин; 

 назвати особливості змісту трудових правовідносин за участі 

працівників прокуратури; 

 провести поглиблений аналіз правових підстав виникнення, зміни та 

припинення трудових правовідносин працівників прокуратури. 

Об’єктом дослідження виступили суспільні відносини, що виникають 

у зв’язку з прийняттям на роботу працівників прокуратури, просуванням їх 

по службі та звільненням. 

Предметом дослідження послужили теоретичні та практичні засади 

правового регулювання трудових правовідносин працівників органів 

прокуратури. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтям дисертації обрано з 

урахуванням поставленої мети та завдань, об’єкта та предмета дослідження. 

Діалектичний метод, як загальнонауковий для пізнання, було застосовано 

при розгляді правових підстав виникнення та припинення з працівниками 

прокуратури трудових правовідносин в їх розвитку і взаємозв’язку із 

загальними категоріями трудового права та законодавства (розділи 2; 3). 

Формально-логічний (догматичний) задіяно для з’ясування понять і термінів, 

використаних в нормах чинного законодавства України, що регулюють 

трудові правовідносини працівників прокуратури (розділи 2; 3). За 
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допомогою порівняльно-правового методу здійснено порівняльний аналіз 

досліджуваного питання із досвідом зарубіжних країн у даній сфері (розділ 1). 

Системно-структурний використано при розкритті правових підстав 

виникнення та припинення трудових правовідносин як системи юридичних 

фактів (розділ 3). Логіко-юридичний метод дозволив виявити недоліки 

чинного трудового законодавства та довести необхідність удосконалення його 

норм щодо захисту прав працівників органів прокуратури при прийнятті на 

роботу та під час звільнення (розділи 2; 3). Історичний став у нагоді при 

розгляді специфіки правового регулювання трудових правовідносин цих 

працівників в різні історичні періоди розвитку України (розділ 1). 

Опрацювання методом моделювання допомогло сконструювати і 

модифікувати певні зміни до чинного законодавства України в досліджуваній 

сфері (розділи 2; 3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблемних питань дисертація є першим в 

Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних та 

практичних засад правового регулювання трудових правовідносин 

працівників прокуратури. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нижченаведені основні висновки і пропозиції, що мають 

наукову новизну й практичну значимість й виносяться на захист. 

Уперше: 

 досліджено елементи фактичних складів, що є підставами 

виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин працівників 

прокуратури, відповідно до положень Законів України «Про прокуратуру» та 

«Про очищення влади»; 

 обґрунтовано нагальну потребу підготовки і прийняття Державної 

цільової програми із розвитку соціального партнерства при регулюванні 

трудових правовідносин працівників прокуратури, спрямованої на 

розширення кола питань, що мають бути врегульовані актами соціального 

партнерства на різних рівнях з метою захисту прав працівників прокуратури; 
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 аргументується пропозиція опрацювання і прийняття спеціальної 

Методики перевірки наявності в особи, яка бажає стати працівником 

прокуратури, необхідних моральних якостей з метою запровадження такої 

перевірки кандидата на посаду прокурора шляхом проведення з ним 

співбесіди і тестування із психологом; 

 доведено необхідність проведення обов’язкової перевірки 

підписаних працівником прокуратури документів після прийняття висновку 

медичної комісії про неможливість виконання ним своїх службових 

обов’язків до прийняття рішення про його звільнення, а також визнання 

недійсними всіх документів, що підписані цих працівником з моменту 

набрання чинності рішення суду про визнання його обмежено дієздатним або 

недієздатним. 

Удосконалено: 

 теоретичне вчення щодо єдності та диференціації правового 

регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури із 

систематизацією нормативно-правових актів різних рівнів, які регулюють цю 

групу правовідносин; 

 склад ознак трудової правосуб’єктності працівників цього органу з 

урахуванням положень Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 р.; 

 перелік трудових прав та обов’язків працівників прокуратури з 

урахуванням положень зазначеного Закону; 

 теоретичне вчення щодо необхідності приведення положення Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. щодо підстав виникнення 

та припинення трудових правовідносин працівників цього органу до 

приписів Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. за  

№ 1700-VII. 

Набули подальшого розвитку положення щодо: 
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 дослідження історичного та зарубіжного досвіду правового 

регулювання виникнення та припинення трудових правовідносин 

працівників прокуратури, узагальнення юридичних фактів, що становлять 

універсальну модель фактичного складу виникнення та припинення трудових 

правовідносин названих осіб; 

 умов та підстав виникнення трудових правовідносин працівників 

прокуратури із доведенням того, що умови є об’єктивно існуючими 

обставинами та факторами, які дозволяють порушити це питання, формують 

основу для їх виникнення у разі появи відповідного фактичного складу; 

 обґрунтування необхідності встановлення 14-денного строку для 

прийняття уповноваженою посадовою особою прокуратури рішення про 

звільнення працівника прокуратури з моменту подання останнім заяви про 

звільнення за власним бажанням. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 

дисертації теоретичні положення, пропозиції, рекомендації та висновки 

можуть бути використані:  

– у науково-дослідницькій діяльності – як вагоме підґрунтя для 

подальших наукових досліджень трудових правовідносин працівників 

прокуратури, підстав виникнення та припинення таких правовідносин;  

– у правотворчій сфері – при опрацюванні пропозицій стосовно 

вдосконалення законодавства щодо правового регулювання трудових 

правовідносин працівників прокуратури;  

– у правозастосовній діяльності – як наукове тлумачення відповідних 

положень чинного трудового законодавства, а також при вирішенні 

конкретних практичних питань, що виникають в рамках трудових 

правовідносин працівників органів прокуратури;  

– у навчальному процесі – при викладанні дисциплін «Трудове право 

України», при підготовці монографій, наукових статей, підручників, 

навчальних і методичних посібників, методичних матеріалів, у науково-
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дослідницькій роботі курсантів та студентів вищих юридичних навчальних 

закладів. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні висновки та практичні 

рекомендації, що містяться в роботі, обговорювались і були схвалені на 

засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та 

трудового права Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Ключові положення дисертації були представлені на 

таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Пріоритетні 

напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 30–31 січня 

2015 р.); «Верховенство права в процесі створення держави та захисту прав 

людини в Україні» (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 р.); «Вплив юридичної 

науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» (м. Харків,  

20-21 лютого 2015 р.); «Юридичні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень» (м. Київ, 15-16 травня 2015 р.); «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги 

сьогодення» (м. Запоріжжя,24-25 липня 2015 р.); «Актуальні питання теорії 

та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» 

(м. Київ, 10-11 червня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 11-ти наукових 

працях, у тому числі в 4-х наукових статтях, опублікованих у наукових 

виданнях України, визнаних фаховими з юридичних наук, а також в одній 

статті, опублікованій у науковому виданні іноземної держави та в 6-ти тезах 

наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ:  

ІСТОРИЧНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

1.1. Історико-правовий аналіз юридичних підстав виникнення та 

припинення трудових правовідносин працівників прокуратури 

 

У контексті аналізу правових підстав виникнення та припинення 

трудових правовідносин працівника прокуратури за чинним законодавством 

України важливе значення має вивчення історичного аспекту розвитку цього 

правового інституту. Виходячи із загальновизнаної періодизації історичного 

процесу в Україні можна умовно виділити наступні історичні періоди для 

проведення історико-правового аналізу юридичних підстав виникнення та 

припинення трудових правовідносин працівників прокуратури: (а) період 

Російської імперії; (б) 1917˗1919 роки (період Української Центральної Ради, 

Гетьманату та Директорії); (в) радянськадоба; (г) роки незалежності України. 

Розглянемо кожен із вищевказаних періодів детально. 

1. Період Російської імперії. 

Становлення інституту прокуратури на території сучасної України 

відбулося за часів правління Петра І, який своїм Указом від 12 січня 1722 р. 

запровадив посади генерал-прокурора та обер-прокурора, які перебували при 

Сенаті[62, c.183, 184]. Указом від 18 січня 1722 р. посада прокурора була 

введена й в надвірних судах[20]. Порядок призначення на посаду прокурорів 

усіх рівніві їх звільнення в указаних нормативних документах не було 

визначено, однак зазначалось, що генерал-прокурор та обер-прокурори 

відповідальні виключно перед самим Імператором.У той же час прокурори, 

які працювали у надвірних судах, підлягали суду Сенату (Указ Петра І від 

27 січня 1722 р. «Посада Генерал-Прокурора»)[20, c.134, 135]. 
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За часів правління Катерини ІІ були прийняті «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской Империи». У цьому нормативно-

правовому акті передбачалось існування посади Генерала-прокурора, 

губернських прокурорів та прокурорів, що становили собою ієрархічну 

систему, проте порядок їх обрання чи призначення на посади не 

визначався[72, c.187]. 

У Судових статутах від 20 листопада 1864 р. передбачався розділ про 

осіб прокурорського нагляду[66, c.17]. У ст. 124 зазначалося, що 

прокурорський нагляд здійснюється обер-прокурорами, прокурорами та їх 

товаришами під вищим наглядом міністра юстиції як Генерал-прокурора. 

Порядку призначення і звільнення осіб прокурорського нагляду закріплено 

не було. У ст. 129 лише проголошувалося, що товаришіпрокурорів та обер-

прокурорів діють під керівництвом тих прокурорів та обер-прокурорів, при 

яких вони перебувають. Прокурори окружних судів підпорядковані 

прокурорам судових палат, а останні, як і обер-прокурори, безпосередньо 

підпорядковуються Міністру юстиції [66, c. 18]. 

У Судових статутах Олександра ІІ більш пізніх редакційу ст. 127 

зазначалося, що при Касаційних Департаментах Сенату перебувають обер-

прокурори та їх товариші. Право розподілу товаришів останнього між 

Касаційними департаментами, Загальними їх зборами та Об’єднаним 

зібранням надавалося Міністру юстиції із затвердженням Імператором [67, 

c. 37]. 

Таким чином, у період перебування українських земель у складі 

Російської імперії правові підстави виникнення та припинення трудових 

відносин прокурорських працівників на нормативно-правовому рівні не 

визначалися, хоча така посада існувала. Як вбачається, через абсолютинський 

характер правління тих часів призначення та звільнення осіб прокурорського 

нагляду відбувалося безпосередньо імператором або за його погодженням, 

що опосередковано прослідковується в текстах вищевказаних документів 
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разом з іншими повноваженнями осіб прокурорського нагляду та їх повною 

підпорядкованістю імператорській владі. 

2. 1917–1919 роки. 

Політичні події цього часу характеризуються частою зміною влади в 

Україні, відсутністю поширення владного суверенітету на всю територію 

країни. Особливо гостро ця історична особливість відчуваласьу Києві. За 

вказаний період влада в місті подекілька разів переходила до різних за своїми 

політичними поглядами політичних сил. У тому числі постійно змінювалися 

система органів прокуратури, а також підхід до її формування. 

В законі Центральної Ради про утворення Генерального суду від 

2 грудня 1917 р. зазначалося, що Українська Центральна Рада ухвалила 

створення Генерального суду, до складу якого входила Прокураторія. 

Одному з прокурорів Генеральний секретар справ судових надавав звання 

старшого і доручав провід над Прокураторією[268, c.497]. У законі 

Української Центральної Ради про прокурорський нагляд на Україні від 

23 грудня 1917 р. йшлося, що при апеляційних і окружних судах стоять 

прокуратори під проводом старших прокураторів тих установ. Усі 

прокуратори призначаються Генеральним секретарем судових справ. Посади 

прокурорів і товаришів прокурора окружного суду скасовуються. Особи, які 

займають ці лишаються поза штатом на звичайних умовах за 

розпорядженням Генерального секретаря після призначення прокураторів 

[269, c.64]. 

У період перебування при владі Гетьмана Павла Скоропадського 

створено Державний Сенат, до складу якого входили4 прокурори, які 

призначалися безпосередньо Гетьманом [267, c.39]. 

За часів Директорії було відновлено систему органів прокуратури, що 

діяла в період Української Центральної Ради [122, c.31]. 

Отже, в 1917–1919 рр. на території України мали місце спроби 

запровадження прокурорського нагляду з визначенням підстав для зайняття 

посад у цій сфері. Але через складну політичну й економічну ситуацію 
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послідовний порядок призначення на посади та звільнення осіб, що 

здійснювали прокурорський нагляд, так і не був регламентований на 

нормативно-правовому рівні. 

3. Радянськадоба. 

Новий етап розвитку органів прокуратури в Україні розпочався за часів 

утвердження радянської влади. У першу чергуДекретом Ради Народних 

Комісарів України «Про суд» від 20 лютого 1919 р. були скасовані всі 

установи та організації, що існували при судових установах до встановлення 

радянської влади, у тому числі й органи прокурорського нагляду [47, c.153–

163]. Натомість, згідно з п. 29 цього Декрету при народних судах 

створювалися колегії народних обвинувачів. 

Постановою Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету про 

затвердження Положення про прокурорський нагляд від 28 червня 1922 р. 

визначалося, що керівництво прокуратурою Республіки здійснював 

Народний комісар юстиції. При прокурорі Республіки перебували його 

помічники, які затверджувалися та відзивалися Президією Всеукраїнського 

Центрального виконавчого комітету за представництвом прокурора. Кожна 

губерніямала свого прокурора, який призначався та звільнявся з посади 

прокурором Республіки. Губернські прокуроримали помічників, які 

призначалися та звільнялися прокурором Республіки за представництвом 

губернських прокурорів. Військові прокурори призначалися та звільнялися 

прокурором Республіки [52]. 

Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 

6 вересня 1922 р. передбачалась організація на місцях органів 

прокурорського нагляду, однак порядок прийняття на посади та звільнення з 

них працівників прокуратури цим нормативно-правовим актом не 

встановлювався [50, c.633, 634]. 

Постановою Центрального виконавчого комітету і Ради Народних 

комісарів СРСР від 17 грудня 1933 за № 84/2621 було затверджено 

положення про Прокуратуру СРСР та скасовано Прокуратуру Найвищого 
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суду СРСР. За затвердженим Положенням на чолі Прокуратури СРСР стояв 

Прокурор СРСР, призначуваний Центральним виконавчим комітетом Союзу 

РСР. Його заступник затверджувався Президією ЦВК СРСР. Прокурори 

союзних республік призначалися і відзивалися Прокурором СРСР за 

погодженням з центральними виконавчими комітетами союзних республік. 

Крайові й обласні прокурори автономних республік та областей 

призначалися й відзивалися прокурорами союзних республік за погодженням 

з Прокурором СРСР. Прокурори у спеціальних справах союзних і 

автономних республік, країв і областей і прокурори з нагляду за 

оперативними секторами ОДПУ призначалися і відзивалися Прокурором 

СРСР[211, c.2–4]. 

У Положенні також передбачалося, що при Прокурорі СРСР є його 

старші помічники, які затверджувалися президією Центрального виконавчого 

комітету СРСР за поданням Прокурора СРСР. Їх заступники і помічники 

Прокурора СРСР, які відали окремими частинами роботи, призначалися 

прокурором СРСР. 

Постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і 

Ради народних комісарів УСРР «Про організацію районних прокуратур 

УСРР» від 21 березня 1934 р. система органів прокуратури була 

реорганізована та створені районні прокуратури [215, c.2]. 

Постановою Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних 

Комісарів СРСР від 20 липня 1936 р., № 68/1299 із системи Народних 

комісаріатів Юстиції союзних і автономних республік були виділені органи 

прокуратури і слідства, що були підпорядковані безпосередньо Прокуророві 

СРСР [227, c.562]. 

Конституцією СРСР від 5 грудня 1936 р. закріплювались основні 

засади призначення на посади прокурорів усіх рівнів. Зокрема, 

передбачалося, що Генеральний прокурор СРСР призначається Верховною 

Радою СРСР строком на 7 років (ст. 114). Республіканські, крайові, обласні 

прокурори, а також прокурори автономних областей призначалися 
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Генеральним прокурором СРСР строком на 5 років (ст. 115). Окружні, 

районні та міські прокурори призначалися прокурорами союзних республік із 

затвердженням Генеральним прокурором СРСР строком на 5 років (ст. 116) 

[27].Про жодні вимоги до осіб, які можуть бути призначені на посади 

прокурорів, в Основному Законі не йшлося. 

Конституція УРСР від 30 січня 1937 р. закріплювала аналогічні 

положення: (а) прокурор УРСР призначається Прокурором СРСР на 5 років 

(ст. 113); (б) прокурори адміністративних округів, районні і міські прокурори 

– Прокурором УРСР запогодженням з Прокурором СРСР на строк 5 років (ст. 

115) [179]. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 травня 1955 р. було 

затверджено Положення про прокурорський нагляд в СРСР,в якому 

передбачалося, що Генеральний прокурор СРСР, призначався Верховною 

Радою СРСР строком на 7 років (ст. 38); його заступники – Президією 

Верховної Ради СРСР за його поданням (ст. 40); прокурори союзних та 

автономних республік, країв, областей, автономних областей – Генеральним 

прокурором СРСР на 5 років (статті 46, 47, 48); прокурори округів, районів та 

міст – прокурорами союзних республік за погодженням з Генеральним 

прокурором СРСР на 5 років (ст. 49). На посади прокурорів та слідчих 

призначались особи, які мають вищу юридичну освіту;у виняткових 

випадках з дозволу Генерального прокурора СРСР дозволялося призначати 

на посади прокурорів та слідчих осіб, які не мали вищої юридичної освіти. 

Особи, які закінчили вищі навчальні юридичні заклади, призначалися на ці 

посади лише після проходження річного стажування на посаді слідчого 

районної (міської) прокуратури або помічника районного (міського) 

прокурора (ст. 52). Прокурорами країв, областей, автономних областей, 

округів, міст та районів, а також військовими та транспортними прокурорами 

могли бути призначені особи віком не менше 25 років (ст. 53) [57].Як бачимо, 

вказаний нормативно-правовий акт визначав, по-перше, перелік вимог, що 
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ставилися до осіб, які бажали зайняти посади прокурора або слідчого, по-

друге, закріплював порядок призначення таких осіб на посади. 

Загальні положення про організацію прокурорського нагляду в 

СРСР,про порядок призначення на посади прокурорів різних рівнів були 

закріплені в Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 

7 жовтня 1977 р. Передбачалося, що Генеральний прокурор СРСР 

призначається Верховною Радою СРСР (ст. 165);прокурори союзнихта 

автономних республік, країв, областей і автономних областей призначалися 

Генеральним прокурором СРСР; прокурори автономних округів, районні та 

міські прокурори – прокурорами союзних республік і затверджувалися 

Генеральним прокурором СРСР (ст. 166). Строк повноважень Генерального 

прокурора СРСР і всіх нижчестоящих прокурорів становив 5 років (ст. 167) 

[132]. 

Аналогічні положення були закріплені й у Конституції Української 

Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. [133]. 

Спеціальне правове регулювання відносин у сфері здійснення 

прокурорського нагляду, призначення на посади та звільнення з 

нихпрацівників прокуратури здійснювалося Законом СРСР «Про 

прокуратуру» від 30 листопада 1979 р., в якомувизначалося, що Генеральний 

прокурор СРСР призначався Верховною Радою СРСР (ст. 6); прокурори 

союзних та автономних республік, країв, областей та автономних областей – 

Генеральним прокурором СРСР; прокурори автономних округів, районних та 

міських прокурорів – прокурорами союзних республік та затверджувалися 

Генеральним прокурором СРСР (ст. 7) [43]. 

Відповідно до ст. 20 цього ж нормативно-правового акта прокурорами 

та слідчими прокуратури призначалися громадяни СРСР, які мали вищу 

юридичну освіту та були наділені необхідними політичними, діловими та 

моральними якостями. Особи, які закінчили вищі юридичні навчальні 

заклади та не мали досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходили в 

органах прокуратури стажування протягом року. На посаду прокурорів 
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союзних та автономних республік, країв, областей, міст, автономних 

областей, автономних округів, а також районних, міських, військових, 

транспортних та інших прокурорів призначаються особи не молодше 

25 років.Установлювалося, що б особи, які закінчили юридичні навчальні 

заклади й не мали досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходили 

стажування в органах прокуратури протягом року [43]. 

Таким чином, законодавство радянського періоду у сфері 

працевлаштування працівників прокуратури поступово еволюціонувало, 

більш детально закріплюючи порядок призначення на посади та звільнення з 

них працівників прокуратури, а також вимоги до осіб, які можуть бути 

призначені на такі посади. Поступово законодавчо було закріплено 

фактичний склад, що послужив підставою для призначення осіб на посади в 

органах прокуратури: (а) досягнення особою певного віку, (б) наявність в 

особи відповідної освіти, досвіду роботи, (в) проходження нею стажування, 

(г) винесення наказу прокурора відповідного рівня щодо призначення такої 

особи на посаду в органах прокуратури. 

4. Період незалежності України. 

Із набуттям державою незалежності було прийнятоЗакон України «Про 

прокуратуру» від5 грудня 1991 р. [223]. Цей нормативно-правовий акт до 

набуття 15 липня 2015 р. чинності новим Законом України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIIслужив основним 

документом, що регулював трудові правовідносини за участю працівників 

прокуратури [224]. 

Заст. 46 Закону України «Про прокуратуру» від 5 грудня 1991 

р.прокурорами і слідчими могли призначатися громадяни України, які мали 

вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Не могла бути 

призначена на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка мала не 

погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, 

або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 

за вчинення корупційного правопорушення. Особи, які не мали досвіду 
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практичної роботи за спеціальністю, проходили в органах прокуратури 

стажування строком до одного року. Порядок стажування визначався 

Генеральним прокурором України. Особи, вперше призначені на посади 

старших прокурорів та прокурорів прокуратур, слідчих прокуратури, 

приймали «Присягу працівника прокуратури».Стосовно осіб, які 

претендували на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх 

письмовою згодою проводилася спеціальна перевірка в порядку, 

встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції»[223].На посади прокурорів Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва й Севастополя та прирівняних до них прокурорів 

призначались особи віком не молодше 30 років, які мали стаж роботи в 

органах прокуратури або на судових посадах не менше 7-ми років; на посади 

районних і міських прокурорів – віком не молодше 25 років зі стажем роботи 

в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3-х років[223]. 

Окремо необхідно звернути увагу, що в Конституції України від 

28 червня 1996 р. визначається статус органів прокуратури та закріплюється 

в загальному вигляді порядок працевлаштування Генерального прокурора 

України.Ця норма є чинною й на сьогодні. Так,у ст. 122 визначається, що 

прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який 

призначається на посаду та звільняється з неї за згодою Верховної Ради 

України Президентом України. Верховна Рада України може висловити 

недовіру Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з 

посади. Строк повноважень Генерального прокурора України 

становить5 років [134]. 

Із 15 липня 2015 р. набув чинності Закон України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 за № 1697-VII, який визначає реформований порядок 

призначення на посади і звільнення працівників прокуратури. Поглиблений 

аналіз цього нормативно-правового актаі є предметом дослідження 

наступних розділів дисертації. 
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Як короткий підсумок можемо відзначити, що з розвитком 

законодавства щодо регулювання відносин щодо призначення на посади та 

звільнення з них працівників прокуратури поступово збільшилася кількість 

вимог до осіб, які можуть бути призначені на відповідні посади, а також 

дещо ускладнилася ця.На законодавчому рівні сформовано фактичний склад, 

що є підставою для призначення на посади працівників прокуратури, а саме: 

проходження стажування, обов’язковість рекомендації для особи на зайняття 

посади, винесення наказу про її призначення, погодження цього призначення, 

проходження особою стажування у визначених випадках та ін. 

 

1.2. Особливості правових підстав виникнення та припинення 

трудових правовідносин працівників прокуратури у деяких зарубіжних 

країнах 

 

Для вдосконалення положень чинного законодавства України особливо 

важливого значення набуває вивчення досвіду зарубіжних країн стосовно 

правового регулювання виникнення та припинення трудових правовідносин 

працівника прокуратури. Функції органів прокуратури більшості країн світу 

можуть дещо відрізнятися залежно від того, яка модель прокуратури існує у 

тій чи іншій державі. 

Щоб детально розібратися, як працює інститут прокуратури за 

кордоном, треба знати його місце в системі державних органів. Від цього, як 

показує аналіз зарубіжного законодавства, залежать і підстави виникнення 

трудових відносин з прокурором та їх припинення. 

Якщо органи прокуратури перебувають в системі міністерства юстиції 

або суду, вони, як правило, займаються тільки кримінальним 

переслідуванням осіб, які вчинили злочин, підтримують публічне 

обвинувачення в суді, здійснюють нагляд за місцями ув'язнення. Якщо ж 

вони становлять собою самостійну систему підзвітну парламенту або 

президентові, до вищеназваних обов'язків слід ще додати функції загального 
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нагляду за законністю, охороною прав і свобод людини і громадянина, 

інтересів держави та ін. 

Сьогодні з урахуванням місця прокуратури в системі державних 

органів у юридичній літературі можна зустріти таку класифікацію, за якою 

прокуратура: 

1) перебуває у складі міністерства юстиції (Бельгія, Німеччина, Данія, 

Нідерланди, Польща, США, Естонія, Японія та ін.); 

2) входить до складу судової влади, до складу суддівського корпусу 

(магістратури) і знаходиться при судах (Азербайджан, Болгарія, Грузія, 

Іспанія, Італія, Індонезія, Колумбія, Латвія); 

3) взагалі відсутня (Великобританія, Індія); 

4) виділена в самостійну систему і підзвітна парламенту чи 

президентові або обом цим органам (Єгипет, КНР, країни СНД) [39, c.5]. 

Зазначене показує, що немає єдиних стандартів побудови і діяльності 

прокуратури в світі як з організаційної, так і з функціональної точок зору. 

Узявши за основу національно-правову класифікацію, 

можемовиокремити історично сформовані типи влаштування органів і 

установ прокуратури, які, відповідно, матимуть відмінність підстав 

виникнення та припинення трудових правовідносин їх працівників.  

Основними функціями англо-саксонського типу прокуратури є 

здійснення кримінального переслідування, підтримання публічного 

обвинувачення, участь у судах як органу представництва публічної влади. 

Для нього характерна відсутність у прокурорів наглядових повноважень. Цей 

тип включає в себе 2 види прокуратури – американський і британський. 

Для американської моделі характерний більш високий ступінь 

належності прокуратури до державного апарату на федеральному рівні. 

Звичний для  Українитермін «прокуратура» стосовно США включає в себе 

декілька служб та посадових осіб: аторнейську службу, точніше, федеральну 

аторнетуру, очолювану Генеральним аторнеєм США (US Attorney General), 

що є одночасно Міністром юстиції США; солісіторськую службу, 
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тобтофедеральну солісітуру, очолювану Генеральним солісітором США; 

посаду Незалежного прокурора (US Independent Counsel), який здійснює 

діяльність у спеціальному відділі призначення незалежних прокурорів 

(Special Division of Appointing Independent Counsels) Апелляційного суду 

округу Колумбія (US Court of Appeals for the District of Columbia). Якщо на 

федеральному рівні прокуратура США – це єдина система органів і 

посадових осіб, то на рівні штатів аторнетури вона скоріше є професійною 

корпорацією юристів, що представляє інтереси штату (публічної влади) під 

час кримінального переслідування та у судових справах, аніж самостійною 

централізованою службою. Між федеральною аторнетурою і 

аторнетурамиштатів існує в основному координаційний зв'язок [11, c.100]. 

Відповідно до Кодексу Сполучених штатів Америки [308] Президент за 

поданням та згодою Сенатупризначає прокурорів (аторнеїв) кожного 

юридичного округу (таких округів у США 94) Кожен аторней призначається 

строком на 4 роки, зі спливомякоговін має продовжувати виконання своїх 

обов’язків,доки не буде призначено на його місце іншого аторнея, а 

звільняється теж Президентом (ст. 541). Кожен аторней США, його помічник 

перед тим, як заступити на посаду, має скласти присягу щодо сумлінного 

виконання своїх обов’язків (ст. 544). Ці особи повинні проживати в окрузі, в 

якому вони призначаються, або в радіусі 20 миль (ст. 545). На посаду аторнея 

може претендувати особа, яка має юридичну освіту, ліцензію на зайняття 

практичною юридичною діяльністю, з чого вбачається необхідність 

наявності певного фактичного складу, щоб в особи виникли трудові 

відносини в якості аторнея. 

Британська модель, яку деякі науковці відкрито йменують державна 

адвокатура, по суті, є державною корпорацією юристів заснованоюна 

принципі професійної співпраці, а не на принципах єдності та централізації 

[39].В Англії й Уельсі такою «корпорацією» є Королівська прокурорська 

служба (далі – КПС), що є основним органом підтримання державного 

обвинувачення, яка діє самостійно в кримінальних справах, розслідуваних 
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поліцією та іншими уповноваженими органами.КПС (а) вирішує, які випадки 

повинні розслідуватись, та тримає їх під постійним контролем; (б) визначає 

відповідні звинувачення в більш серйозних і складних випадках; (г) 

консультує правоохоронні органи на ранніх стадіях розслідування; (д) готує 

справи і представляє їх у суді за участі низки внутрішніх адвокатів, 

незалежних адвокатів і агентів у суді; (е) надає інформацію, допомогу та 

підтримку жертвам і свідкам. Вона була створена в 1986 р. на підставі Закону 

про переслідування за правопорушення (від 1985 р.) і керується у своїй 

діяльності 2–ма головними документами – Кодексом Королівських 

прокурорів та Стандартами якості роботи з матеріалами справ [305].Стати 

королівським прокурором може кваліфікований юрист або адвокат, який 

пройшов Курс юридичної практики (LegalPracticeCourse) або Професійний 

навчальний курс адвокатів (BarProfessionalTrainingCourse) та дворічне 

стажування (trainingcontract) або 12-місячне навчання (pupillage). 

Основними функціями, властивими континентально-європейському 

типу прокуратури, також є здійснення кримінального переслідування, 

підтримання державного обвинувачення та участь у інших судових справах. 

Окрім цього, зазначені прокуратури здійснюють судове представництво 

інтересів держави і реалізують наглядові повноваження. У цьому зв'язку 

європейські прокуратури – це насамперед правоохоронні органи. 

Організаційно вони займають двоїсте положення: з одного боку, 

адміністративно підпорядковуються відповідним міністрам юстиції, тобто 

формально входять до складу виконавчих органів влади, а з другого – 

перебувають і реалізують свої функції при численних судах, тобто 

функціонують у судовій системі. При цьому, на відміну від англо-

саксонського типу прокуратури, для цього характерні високий ступінь 

централізації і наявність субординаційних зв’язків між вищестоящими та 

нижчими прокурорами.  

Найтиповішим  представникомназваного типу є французька 

прокуратура. У сучасний період вона організаційно входить до складу 
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Міністерства юстиції Франції. Структура її органів прокуратури збігається зі 

структурою судової системи. Характерною рисою французьких судових 

відомствє те, що судді складають близько 80% осіб, прокурори – 20 %. Згідно 

зі ст. 65 Конституції Франції, Вищу раду магістратури очолює Президент 

Республіки, який, незважаючи на реформи 1993, 2002, 2004 років, залишив за 

собою право призначати суддів і прокурорів. Основна особливість 

прокуратури Франції полягає в тому, що на прокурорів поширюється статус 

судді. За деяким винятком, прокурори і судді мають однакові гарантії, 

здійснюють свою діяльність на основі одних і тих же принципів, навіть їх 

підготовка в Національній школі магістратури здійснюється спільно. Крім 

того, і тих і інших називають магістратами. Магістрати-судді та магістрати-

прокурори утворюють єдиний корпус, отже, протягом своєї кар`єри магістрат 

може переходити з посади члена суду на прокурорську і навпаки. 

Прокуратура становить єдину і цілісну систему. Дії одного з прокурорів 

розглядаються як результат діяльності прокуратури в цілому. Легітимність 

діяльності останньої є одночасно: (а) політичною (прокурори призначаються 

і виконують свої функції відповідно до Конституції, прийнятої народом 

Франції шляхом референдуму, причому питання їх призначення вирішуються 

спільно з Вищою радою магістратури, конституційною установою, в якій 

засідають виборні судді і прокурори, на чолі якого стоїть сам глава держави, 

обраний загальним і прямим голосуванням), (б) технічною (конкурсне 

заміщення посад, навчання в спеціальному навчальному закладі, 

Національній школі магістратури гарантують рівень їх компетентності та 

якість застосування закону), (в) юридичною (будь-які зміни статусу 

магістратів в обов'язковому порядку проходять перевірку на відповідність 

Конституції) і (г) конституційною(оскільки, на відміну від інших органів 

державної влади, останнє слово ніколи не залишається за магістратами) [37, 

c.10-11]. 

Французьку модель прокуратури можна вважати класичною, що 

поєднує в собі основні ознаки, характерні для прокуратури як органу 
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державної влади. По-перше, це жорстка централізація і єдність прокурорської 

системи: прокурори Республіки підпорядковуються генеральним прокурорам 

при апеляційних судах, які призначаються і зміщуються Президентом за 

рекомендацією Міністра юстиції. По-друге, це виконання різних функцій: 

кримінальне переслідування, підтримання державного обвинувачення, нагляд 

за попереднім слідством і поліцейським дізнанням, участь у цивільному 

судочинстві самостійною стороною, представництво в суді інтересів 

виконавчої влади. По-третє, при здійсненні своїх повноважень французькі 

прокурори вправі вимагати сприяння збройних сил Республіки, тобто 

наділені правом суттєвого державного примусу для реалізації покладених на 

них обов'язків. Нарешті, як уже зазначалося вище, інституційно французька 

прокуратура займає подвійне становище між Міністерством юстиції 

(виконавчою владою) і судовою системою (судовою владою). 

Німецька прокуратура, будучи за своєю природою правоохоронним 

органом, вирізняється великим відхиленням у бік обслуговування інтересів 

правосуддя. Основна її функція полягає у здійсненні кримінального 

переслідування. У широкому сенсі це означає здійснення процесуальних дій, 

керівництво попередніми розслідуваннями, формулювання, направлення та 

підтримка обвинувачення в суді, участь у виконавчому провадженні. Сучасна 

прокуратура ФРН, незважаючи на те, що саме цей інститут був запозичений 

нею у Франції на початку XIX ст., практично позбавлена наглядових 

повноважень, що і дозволяє виділити її окремо. Іншою її відмінною рисою є 

менший ступінь централізації, що частково пояснюється федеративним 

устроєм німецької держави [11, c.101]. У ФРН федеральний Генеральний 

прокурор призначається Президентом за пропозицією Міністра юстиції і з 

погодження бундесрату (нижньої палати парламенту ФРН) [39, c.6]. 

Цікавим є аналіз законодавства деяких країн колишнього Радянського 

Союзу, які є найбільш близькими до нас за правовою традицією.  

У першу чергу встановимо особливості виникнення трудових 

правовідносин працівників прокуратури в Російській Федерації. Відповідно 
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до Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» від 

17 січня 1992 р., № 2202-1 [42]прокурори суб’єктів РФ призначаються на 

посаду Президентом за поданням Генерального прокурора та погоджуються 

із суб’єктом РФ у визначеному законодавством порядку. Військові та інші 

спеціалізовані прокурори, прирівняні до прокурорів суб’єктів РФ, 

призначаються на посаду Президентом за поданням Генерального прокурора. 

Вищевказаними прокурорами можуть бути призначені громадяни РФ не 

молодше 30 років, які мають стаж роботи в органах прокуратури не менше  

7-ми років; мають вищу юридичну освіту, наділені необхідними 

професійними та моральними якостями, здатні за станом здоров’я 

виконувати покладені на них обов’язки. Вони не можуть належати до 

громадянства іноземної держави, мають бути дієздатними, не обмеженими 

судом у праві займати державні посади державної служби протягом певного 

часу, не мати судимості (у тому числі й не бути судимими в минулому), не 

мати захворювань, що перешкоджають вступу на службу до органів та 

організацій прокуратури та виконанню службових обов’язків прокурорського 

працівника (перелік таких захворювань затверджується законодавчо). Такі 

особи не можуть бути близькими родичами працівникам органів та 

організацій прокуратури, якщо їх служба пов’язана з безпосередньою 

підпорядкованістю чи підконтрольністю один одному. Не може бути 

працівником прокуратури особа, яка відмовилася від проходження 

процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну 

таємницю, якщо виконання службових обов’язків за посадою, на яку 

претендує особа, пов’язано з використанням таких відомостей (ст. 15.1). 

Прокурори міст та районів та прирівняні до них прокурори призначаються на 

посади Генеральним прокурором РФ (ст. 16.1). На ці посади може бути 

призначена особа не молодше 27 років, яка є громадянином РФ, має стаж 

роботи в органах прокуратури не менше 5-ти років і яка відповідає 

вищевказаним вимогам[42].Іншими працівниками органів прокуратури 

можуть бути особи, які відповідають вищеназваним вимогам, крім вимог про 
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вік та досвід роботи. Особи приймаються на службу в органи і організації 

прокуратури на умовах трудового договору, що укладається на невизначений 

строк або на строк не більше 5-ти років (ст. 40.1)[42]. 

Отже, підставою для виникнення трудових правовідносин працівника 

прокуратури в РФ є фактичний склад, який становить собою послідовний 

порядок визначених законодавством дій, зокрема, подання кандидатів на 

посаду, винесення розпорядчого документа про призначення на посаду, 

укладення трудового договору. 

Відповідно до Закону Республіки Бєларусь «Про прокуратуру 

Республіки Бєларусь» від 8 травня 2007 за № 220-З підставою виникнення 

трудових правовідносин працівника прокуратури є фактичний склад. Особа, 

яка приймаються на посаду в органи прокуратури, повинна мати спеціальну 

правосуб’єктність: (а) має бути громадянином Республіки Бєларусь, мати 

вищу юридичну освіту та бути наділеною необхідними професійними та 

моральними якостями, відповідати іншим вимогам, передбаченим 

законодавством про державну службу; (б) на посаду прокурора району, 

району у місті, міста, міжрайонного та прирівняного до нього прокурора 

призначаються особи не молодше 25 років, які мають стаж служби 

прокурорським працівником не менше 3-х років, а на посаду прокурора 

області, міста Мінська та прирівняних до нього прокурорів – не менше  

5-ти років (ст. 48). Особи, які вперше поступають на службу в органи 

прокуратури як прокурорські працівники, складають кваліфікаційний іспит 

та проходять стажування (ст. 49). Із такими громадянами –працівниками 

органів прокуратури Республіки Бєларусь, укладається контракт (ст. 48)[41]. 

Органічний Закон Грузії «Про прокуратуру» визначає, що прокурором 

чи слідчим прокуратури може бути призначено громадянина Грузії, який має 

вищу юридичну освіту, володіє мовою судочинства, наділений належними 

діловими та моральними якостями, за станом здоров’я може виконувати 

обов’язки прокурора чи слідчого. Особа проходить стажування в органах 

прокуратури протягом 2-х років, складає кваліфікаційний іспит з 
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кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, основ 

оперативно-розшукової діяльності та інформатики. Особа складає присягу 

працівника прокуратури (ст. 31) [45]. 

Відповідно до ст. 7 Закону Естонії «Про прокуратуру» працівником 

прокуратури може бути будь-який громадянин Естонії, який має вищу 

юридичну освіту (юридичний факультет Тартуського університету чи 

науковий ступінь в галузі юридичної освіти, що відповідає вимогам 

юридичного факультету цього закладу). Особа не може займати посаду 

прокурора, якщо вона: (а) була визнана винною у вчиненні умисного 

правопорушення; (б) була звільнена, відсторонена чи їй було відмовлено у 

праві займати посаду на підставі неможливості перебування на ній; (в) не 

може займати посаду прокурора за станом здоров’я. Відповідно до ст. 8 

Закону Державний прокурор призначається на посаду Міністром юстиції, а 

інші прокурори – Державним прокурором[44]. 

Закон КНР «Про народних прокурорів Китайської Народної 

Республіки» від 28 лютого 1995 р. [307]у розд. 5 «Призначення та 

звільнення» передбачає, що Генеральний прокурор Верховної Народної 

Прокуратури обирається на посаду або звільняється з неї Національним 

Народним Конгресом. Заступник Генерального прокурора, прокурори-члени 

прокурорського комітету та прокурори призначаються та звільняються 

Постійним комітетом Національного Народного Конгресу за рекомендацією 

Генерального прокурора Верховної Народної Прокуратури. Голови місцевих 

народних прокуратур різних рівнів призначаються на посади та звільняються 

з неї місцевими конгресами відповідного рівня. Заступник голови 

прокуратури, прокурори-члени прокурорського комітету та прокурори 

призначаються та звільняються з посади постійними комітетами народних 

конгресів відповідного рівня за рекомендацією головного прокурора такої 

прокуратури. Призначення на посаду та звільнення з неї головних прокурорів 

місцевих народних прокуратур різних рівнів подається головному 

прокуророві народної прокуратури наступного вищого рівня, який порушує 
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це питання перед постійним комітетом народного конгресу відповідного 

рівня для затвердження. Головних прокурорів, їх заступників, прокурорів-

членів прокурорських комітетів та прокурорів філій народних прокуратур, 

створених у префектурах провінцій чи автономних районах або утворених в 

муніципалітетах безпосередньо Центральним правлінням, призначають та 

звільняють з посади постійні комітети народних конгресів відповідних рівнів 

за рекомендаціями головного прокурора народної прокуратури провінції, 

автономного району або муніципалітету Центральногоправління. Помічники 

прокурорів народних прокуратур призначаютьсяна посаду та звільняються з 

неї головним прокурором прокуратури, в якій вони працюють. Підстави 

призначення та звільнення з посади головних прокурорів, їх заступників, 

членів прокурорських комітетів та прокурорів таких спеціалізованих 

народних прокуратур, як військові прокуратури, мають окремо визначатися 

Постійним комітетом Національного Народного Конгресу (ст. 12).  

Особи, які мають бути призначені прокурорами або їх помічниками 

вперше, відбираються з числа найбільш кваліфікованих на цю посаду 

шляхом проведення екзамену, отримання високих оцінок і відповідно до 

існуючих стандартів щодо політичної чесності. Особи призначені головними 

прокурорами, їх заступниками або членами прокурорських комітетів, мають 

бути обрані серед осіб, які мають практичний досвід роботи (ст. 13).  

Подання стосовно звільнення з посади прокурора має бути подане 

відповідно до закону, якщо виявиться, що: 1) його громадянство КНР 

анульовано; 2) його переведено з цієї прокуратури до іншої; 3) він не має 

необхідності зберігати свою посаду після зміни посади; 4) його визначено 

некомпетентним для цієї посади шляхом проведення оцінювання; 5) він не в 

змозі здійснювати функції та виконувати обов’язки державного прокурора 

протягом тривалого часу у зв’язку зі станом здоров’я; 6) вийшов на пенсію; 

7) звільнився або його було звільнено; 8) його визнано таким, що не вправі 

продовжувати обіймати таку посаду через порушення дисципліни, закону або 
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вчинення злочину; 9) існують інші обставини, що тягнуть за собою 

звільнення з посади (ст. 14).  

Якщо обраний головний прокурор народної прокуратури не відповідає 

кваліфікаційним вимогам, як того вимагає закон, або був обраний з 

порушенням встановленої процедури, головний прокурор народної 

прокуратури наступного рівня має повноваження звернутися до постійного 

комітету народного конгресу відповідного рівня щодо звільнення цього 

прокурора (ст. 15).  

Генеральний прокурор Верховної Народної Прокуратури та головний 

прокурор народної прокуратури провінції, автономного району або 

муніципалітету безпосередньо через Центральне правління може давати 

пропозиції постійному комітету народного конгресу відповідного рівня 

звільнити або перемістити головного прокурора, його заступника або члена 

прокурорського комітету народної прокуратури на нижчий рівень (ст. 16).  

Жоден державний прокурор не вправі одночасно бути членом 

постійного комітету народного конгресу або обіймати посаду в 

адміністративному чи судовому органі, на підприємстві або в організації або 

працювати юристом (ст. 17).  

Прокурори, пов'язані подружніми стосунками, безпосередньо кров'ю 

(мають спорідненість до 3-х поколінь) або тісно пов'язані шлюбом, не 

можуть одночасно займати такі посади: 1) головного прокурора, його 

заступника або члена прокурорського комітету в одній народній прокуратурі; 

2) головного прокурора, його заступника, прокурора чи його помічника в 

одній народній прокуратурі; 3) прокурора та його заступника в одній 

прокуратурі; 4) головного прокурора або його заступника в одному відділі; 

5) головного прокурора або його заступника народних прокуратур рівнів, що 

йдуть один за одним (ст. 18).  

Звільнення за власним бажанням та звільнення народних прокурорів 

регулюється розділом 13 розглядуваного Закону.Якщо державний прокурор 

бажає звільнитися, він повинен подати письмову заяву в 
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передбаченомузаконом порядку  (ст. 40). Він може бути звільненим, якщо 

щодо нього наступні обставини виявляться наявними: а) 2 роки поспіль за 

щорічним оцінюванням його визнано некомпетентнимобіймати цю посаду; б) 

він є недостатньо кваліфікованим для цієї посади та відмовився від іншого 

призначення; в) відмовився від прийняття обґрунтованого переведення на 

іншу посаду, спричиненого реструктуризацією органу прокуратури або 

скороченням штату; г) він не з’являвся на роботі, не перебуваючи у 

відпустці, не вийшов з відпустки протягом 15 днів чи більше підряд чи 

протягом 30 днів або більше сукупно протягом року; д) він не виконує 

належним чином обов’язки державного прокурора та не зважає на 

зауваження (ст. 41).  

Народна прокуратура створює комісію для проведення екзаменів та 

атестації державних прокурорів. Її функціями та обов’язками є проведення 

тренінгів, екзаменів, атестації та оцінювання державних прокурорів. 

Конкретні заходи мають бути сформульовані окремо. Комісія з проведення 

екзаменів та атестації державних прокурорів Верховної Народної 

Прокуратури має організовувати єдиний національний екзамен для 

прокурорів і їх помічників прокурорів, які призначаються вперше (ст. 49). 

Чисельність членів цієї комісії має складати від 5-ти до 9-ти осіб. Її головою є 

головний прокурор прокуратури, до якої вона належить (ст. 50)[307]. 

Правовимпідґрунтям організації прокуратури в Японії є Закон «Про 

державні прокуратури» 1947 р., відповідно до якого в країні існують 4 рівні 

державних прокуратур, що відповідає рівням судових органів: Верховна 

Державна Прокуратура (очолює Генеральний прокурор), 8 Високих 

Державних прокуратур (очолюють Наглядові прокурори), 50 регіональних 

державних прокуратур (очолюють головні прокурори) з 203 філіями та 

438 місцевих державних прокуратур (складаються переважно з помічників 

державних прокурорів). Незалежно від розміру регіональної прокуратури 

середня чисельність працівників становить 10 державних прокурорів. 

Найменша складається з 5-ти прокурорів, найбільша – понад 200.В Японії 
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приватний юрист, суддя та державний прокурор мають майже однакову 

кваліфікацію. Щоб стати практикуючим юристом, належить скласти 

Національний адвокатський іспит, що є одним з найбільш складних. Після 

цього треба пройти дворічне стажування в якості юриста-стажера у Інституті 

правових досліджень та підвищення кваліфікації при Верховному суді 

Японії. Юристи-стажисти є державними службовцями та отримують платню 

від Верховного суду. Стажування складається з 2-х етапів: 1) перші та 

останні 4 місяці академічної підготовки при Інституті і 2) 16 місяців 

практики. Кожен стажист направляється до місцевого суду префектури, 

державної прокуратури та приватної юридичної фірми. Така структура 

практики допомагає йому визначитися з майбутньою кар’єрою шляхом 

порівняння роботи в кожній з зазначених структур. Після проходження 

стажування стажист може стати державним прокурором[306].  

У більшості зарубіжних країн підставою виникнення трудових 

відносин працівників прокуратури є не просто юридичний факт – трудовий 

договір, а має місцефактичний склад, до якого також можуть входити акт 

подання, затвердження, обрання та ін. Окрім цього, має місце спеціальна 

правосуб`єктність працівників, що означає можливість виникнення трудових 

правовідносин як працівника органів прокуратури тільки в осіб, які 

відповідають конкретним критеріям, а саме: досягли певного віку, належать 

до громадянства певної країни, проживають протягом установленого строку 

на її території, мають відповідну освіту, склали кваліфікаційний іспит, мають 

стаж роботи та ін. 

Проаналізувавши законодавство деяких зарубіжних країн, можемо 

скласти «модельний» фактичний склад, що є підставою виникнення трудових 

відносин у працівника прокуратури. Цей склад включає: (а) успішне 

складання кваліфікаційного іспиту,(б) написання заяви про прийняття на 

роботу, (в) наявність подання про призначення на посаду й (г) затвердження 

призначення певної особи на посаду прокурора. 
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Варто відзначити, що С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, С. В. Мороз, 

К. А. Малиновська в результаті ґрунтовного вивчення зарубіжного 

законодавства про працю дійшли висновку, що укладанню трудового 

договору з будь-якою категорією працівників можуть передувати конкурс, 

вибори, тестування, співбесіда, медичний огляд та інші заходи, що 

дозволяють визначити придатність претендента на відповідну посаду [198, 

с. 137]. 

Формування «модельного» фактичного складу припинення трудових 

правовідносин працівника прокуратури є дещо складнішим через численну 

кількість підстав припинення трудових правовідносин. Наприклад, 

фактичний склад припинення трудових правовідносин працівника 

прокуратури може включати: (а) вчинення прокурором злочину, (б) подання 

про звільнення з посади цієї особи, (в) затвердження звільнення такого 

прокурора, (г) поганий стан здоров’я працівника прокуратури, що тягне 

неможливість виконання ним  своїх посадових обов’язків, (д) подання про 

звільнення прокурора, (е) затвердження його звільнення та ін. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. З розвитком законодавства щодо регулювання відносин із 

призначення на посади та звільнення з неї працівника прокуратури поступово 

збільшилася кількість вимог, що ставляться до осіб, які можуть бути 

призначені на відповідні посади, а також ускладнилася процедура їх 

призначення та звільнення. 

2. Поступово на законодавчому рівні сформовано фактичний склад, що 

є підставою для призначення на посади працівників прокуратури, що 

складався, зокрема, із проходження стажування, отримання рекомендації 

особи на зайняття посади, винесення наказу про її призначення на відповідну 

посаду, погодження цього призначення, проходження нею стажування у 

встановлених випадках та ін. 
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3. На підставі аналізу законодавства деяких зарубіжних країн, що 

стосується порушеної проблеми, можна скласти «модельний» фактичний 

склад, що є підставою виникнення трудових відносин працівника 

прокуратури. Він включає: (а) успішне складання кваліфікаційного іспиту, 

(б) написання заяви про прийняття на роботу, (в) наявність подання про 

призначення на посаду та (г) затвердження призначення певної особи на 

посаду прокурора. Отже, в більшості зарубіжних країни підставою 

виникнення трудових відносин працівників прокуратури є не просто такий 

юридичний факт, як трудовий договір, а фактичний склад. 

4. За законодавством зарубіжних країн можна виділити спеціальну 

правосуб`єктність працівників прокуратури, що означає можливість 

виникнення трудових правовідносин в якості працівника органів 

прокуратури тільки в осіб, які відповідають конкретним критеріям: 

(а) досягли необхідного віку, (б) належать до громадянства певної країни, 

(в) проживають протягом установленого строку на її території, (г) мають 

відповідну освіту, (д) склали кваліфікаційний іспит, (е) мають стаж роботи та 

ін. 

5. Формулювання «модельного» фактичного складу припинення 

трудових правовідносин працівника прокуратури є дещо складнішим через 

численну кількість підстав припинення трудових правовідносин. Наприклад, 

фактичний склад припинення трудових правовідносин працівника 

прокуратури може включати: (а) вчинення прокурором злочину, (б) подання 

про звільнення з цієї посади особи, (в) затвердження звільнення такого 

прокурора, (г) поганий стан здоров’я працівника прокуратури, що тягне 

неможливість виконання ним своїх посадових обов’язків, (д) подання про 

звільнення з посади такої особи, (е) затвердження звільнення прокурора та ін. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ 

ПРОКУРАТУРИ 

 

2.1. Особливостідиференціації правового регулювання трудових 

правовідносин працівників прокуратури 

 

Установлення правових підстав виникнення та припинення трудових 

правовідносин працівників прокуратури потребує в першу чергу визначення 

особливостей правового регулювання цих відносин, у рамках яких особи 

мають можливість реалізувати своє право на працю в органах прокуратури. У 

зв’язку із цим ґрунтовного дослідження на монографічному рівні потребують 

питання правової регламентаціївказаних правовідносин у контексті 

реформування інституту прокуратури в Україні. На важливість правового 

регулювання трудових правовідносин, зокрема, укладення трудового 

договору, звертають увагу у своїх публікаціях: С. М. Прилипко, 

О. М. Ярошенко, С. В. Мороз та К. А. Малиновська, зауважуючи, що таке 

регулювання має бути спрямовано на забезпечення оптимального узгодження 

інтересів сторін [198, с. 145]. 

С. В. Венедіктов одним з елементів механізму правового регулювання 

трудових відносин виділяє норми права, що складають правовий фундамент 

цього механізму. Учений акцентує увагу на тому, що особливістю трудового 

права України є значна кількість його юридичних джерел та їх різноманіття. 

Це зумовлено потребами належного практичного вирішення комплексних 

завдань із забезпечення цілісного регулювання численних відносин у царині 

праці[88, c. 121]. Цяспецифіка правового регулювання стосується й 

правовоїрегламентації трудових правовідносин працівників прокуратури, про 

що йтиметься далі. 

Як уже зазначалося, на прокуратуру держава покладає важливі функції 

у сфері кримінальної юстиції. За ст. 5 Закону України «Про прокуратуру» від 
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14 жовтня 2014 р.функції прокуратури України здійснюються виключно 

прокурорами.З огляду на особливу важливість функцій прокуратури правове 

регулювання статусу прокурорів як суб’єктів трудових правовідносин має 

суттєво відрізнятися від правового регулювання трудових правовідносин 

інших категорій працівників.У цьому контексті доречно навести думку 

С. В. Вишновецької: коли ефективне правове регулювання не можна 

здійснити за допомогою загальних норм, виникає необхідність у їх 

диференціації[89, c. 28]. 

Як слушно зазначає Г. О. Барабаш, специфіка трудових функцій 

посадових осіб органів державної влади зумовлює потребу 

диференційованого підходу до визначення правового статусу окремих їх 

категорій, що дозволить ураховувати особливості умов їх праці з метою 

досягнення рівності не лише трудових прав, а й можливостей [79, c. 7]. 

Аналізуючи специфіку правового регулювання праці суддів науковець 

зауважує, що основними причинами диференціації правової регламентації їх 

праці є: а) особливе суспільне значення трудової функції, яку 

виконуютьсудді; б) їх спеціальна трудова правосуб’єктність; в) підвищені 

вимоги до професійних знань, моральних якостей і здібностей кандидата на 

посаду судді; г) певний порядок призначення на посаду та звільнення з неї; 

д) заборона суміщувати виконання функцій судді з іншої оплачуваною 

роботою, крім наукової, викладацької, літературної чи творчої діяльності; 

е) надання суддям додаткових пільг і гарантій [79, c. 3,4]. Таку позицію 

вважаємодоволі слушною й обґрунтованою. Вона може бути застосована до 

вивченняспецифіки правового регулювання і працівників прокуратури, адже, 

як звертали увагу В. Я. Гоц та О. В. Гоц-Яковлєва, розбіжності в умовах 

праці, в характері трудового зв’язку працівника з власником, значення галузі 

народного господарства та деякі інші чинникипослужили для диференціації 

норм трудового права[97, с. 82]. 

У результаті проведених реформ на прокуратуру покладаються 

відповідні функції,а саме: а) підтримання публічного обвинувачення в суді; 
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б) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими 

діями органів правопорядку; в) представництво інтересів в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначені законом [134]. 

Таким чином, працівники прокуратури у процесі виконання своїх 

трудових обов’язків повсякденно приймають рішення щодо осіб, права та 

свободи яких обмежені в результаті застосування до них заходів 

кримінально-правового впливу, або щодо осіб, які зазнали шкоди або інших 

негативних наслідків від учинених злочинів тощо. Ця обставина свідчить про 

важливе соціальне значення діяльності працівників прокуратури, у зв’язку з 

чим їх правовий статус не може бути аналогічним з правовим статусом інших 

суб’єктів трудових правовідносин у розглядуваній царині. Зокрема, 

реалізація працівниками прокуратури своїх службових обов’язків вимагає 

встановлення особливих гарантій їх діяльності, у тому числі щодо 

недопущення дискримінації та тиску під час їх звільнення та переведення на 

інші посади, щодо встановлення додаткових соціальних прав та особливих 

умов для заміщення посад цих працівників. Зазначені питання більш 

детально будуть розглянуті в наступних підрозділах дисертації, однак на 

цьому етапі необхідно констатувати, що соціальна важливість функцій 

прокуратури зумовлює встановлення спеціального правового регулювання 

трудових правовідносин її працівників. 

У ст. 4досліджуваного Законузакріплюється, що організація та 

діяльність прокуратури, статус прокурорів визначаються Конституцією 

України, цим та іншими законами України, чинними міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

[224]. 

Враховуючи це положення, доходимо висновку, що правове 

регулювання трудових правовідносин за участі працівників прокуратури 

здійснюється як загальними нормативно-правовими актами у сфері 
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регулювання праці, так і спеціальними документами. У такому 

законодавчому регулюванні знаходить свій прояв принцип єдності та 

диференціації правового регулювання трудових правовідносин працівників 

прокуратури. 

І. П. Греков зазначає, що єдність правового регулювання трудових 

відносин полягає в наявності єдиних підходів держави до цього процесу. 

Він характеризує загальний рівень регулювання трудових відносин 

незалежно від їх виду, особливостей і суб’єктного складу. По суті, єдність 

у правовому регулюванні забезпечує загальний рівень трудових прав 

державних службовців, який є мінімальним. Це, наприклад, мінімальний 

розмір заробітної плати, максимальна тривалість робочого часу, 

мінімальна тривалість відпустки. У той же час на базі єдності правового 

регулювання трудових відносин здійснюється його диференціація,під якою 

варто розуміти встановлення особливостей регулювання трудових 

відносин для окремих категорій найманих працівників. При цьому не 

допускається зменшення кількості трудових прав чи інше їх ущемлення 

порівняно з централізованими нормами. Диференціація провадиться з 

урахуванням особливостей суб’єктів трудових правовідносин, умов їх 

праці, специфіки трудових відносин або окремих елементів останніх [99, 

c. 9].  

Л. В. Могілевський підтримує аналогічну точку зору, вказуючи, що 

норми загального характеру закріплюють принципові положення для всіх 

працівників без винятку і забезпечують єдність у правовому регулюванні 

відносин у цій сфері. Спеціальні норми передбачають установлені 

законодавством винятки із загального правила для окремих випадків. 

Причому може йтися про винятки не тільки як обмеження чинності 

загальних норм, а й про їх доповнення (у виді пільг) або пристосування до 

тих чи інших випадків. Також він зазначає, що поєднання єдиного і 

диференційованого правового регулювання має вагоме значення для 

трудового права, яке серед інших правових галузей вирізняється 
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різноманіттям як суб'єктів (працівників), так і видів урегульованих цією 

галуззю права відносин, що об'єктивно вимагає використання в сукупності 

єдиного і диференційованого правового регулювання праці [153, c.7, 9]. 

Що стосується єдності та диференціації правового регулювання 

трудових правовідносин працівників прокуратури, тут відзначимо, щоці 

правовідносини працівників прокуратури насамперед регулюються 

загальними нормативно-правовими актами в сфері трудового права. Як 

зауважує  А. А. Бровій, правове регулювання виникнення трудових відносин 

(тобто прийняття на роботу) здійснюється на підставі Конституції України, 

норм Кодексу законів про працю України, Законів України «Про зайнятість 

населення», «Про колективні договори і угоди», «Про державну службу», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та ряду інших, які 

регламентують працю в окремих сферах суспільної діяльності. Правове 

регулювання прийняття на роботу здійснюється також постановами Кабінету 

Міністрів України, указами Президента України та іншими підзаконними 

актами центральних органів виконавчої влади [85, c. 7]. 

Згідно з ст. 1 Кодексу законів про працю України цей нормативно-

правовий актвпорядковує  трудові відносини всіх працівників.Значить, на 

трудові правовідносини, учасниками яких виступають працівники 

прокуратури, поширюються загальні положення трудового законодавства 

щодо гарантій реалізації права на працю, на відпочинок (відповідно до 

законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні 

оплачувані відпустки), на здорові і безпечні умови праці, права на об’єднання 

в професійні спілки та на розв’язання колективних трудових конфліктів 

(спорів) у встановленому законом порядку, на звернення до суду для їх 

вирішення незалежно від займаної посади та характеру виконуваної роботи 

тощо. Оскільки у ст. 3 Кодексу законів про працю України визначається, що 

законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду 
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діяльності і галузевої належності, на трудові правовідносини за участі 

працівників прокуратури поширюють свою дію також інші загальні 

нормативно-правовіакти у сфері регулювання праці. 

Зокрема, Законом України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. 

№ 108/95-ВР визначаються – засади встановлення розміру заробітної плати і 

її структура, а саме: основна заробітна плата, що встановлюється у виді 

посадових окладів для службовців і додаткова, що включає доплати, 

надбавки, гарантії і компенсаційні виплати, передбачені чинним 

законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій), інші заохочувані та компенсаційні виплати, гарантії щодо виплати 

мінімальної заробітної плати, джерела коштів на оплату праці тощо [214]. 

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. 

№ 504/96-ВР поширює свою дію на трудові відносини за участі працівників 

прокуратури щодо встановлення гарантії права на відпустки, визначення 

умов, тривалості і порядку їх надання [202]. 

За ст. 2 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р., 

№ 2694-ХІІ дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних 

осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, а 

також на всіх працюючих. Отже, на трудові правовідносини за участі 

працівників прокуратури поширюють свою дію положення цього 

нормативно-правового акта щодо забезпечення реалізації конституційного 

права цих працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової 

діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці [218]. 

Правове регулювання відносин щодо участі працівників прокуратури в 

професійних спілках здійснюється нормами Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р., № 1045-XIV. У 

ст. 7 цього нормативно-правового актаговориться, що членами профспілок 

можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі чи організації 

незалежно від форми їх власності й видів господарювання, у фізичної особи, 

яка використовує найману працю, а також особи, які забезпечують себе 
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роботою самостійно, й особи, які навчаються в навчальному закладі. Отже, 

працівники прокуратури на рівні з іншими громадянами України мають 

право на підставі вільного волевиявлення й без будь-якого дозволу 

створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в 

порядку, встановленому їх статутами, брати участь у роботі цих профспілок 

(ст. 6)[225]. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про колективні договори і 

угоди» від 1 липня 1993 р., № 3356-ХІІ колективний договір укладається на 

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й 

господарювання, які використовують найману працю й мають право 

юридичної особи [213]. Таким чином, приписи цього нормативно-правового 

акта поширюють свою дію й на трудові правовідносини за участі працівників 

прокуратури. 

І. П. Греков указує, що з урахуванням принципу єдності і 

диференціації правового регулювання праці, правові норми поділяються на 

загальні, що поширюються на всіх працівників найманої праці, і 

спеціальні. Спеціальні норми, що впорядковують службово-трудові 

відносини державних службовців, у свою чергу, поділено на 2 групи. До 

першої віднесено правові приписи, які повністю відтворюють загальні 

норми трудового законодавства (тривалість робочого дня, порядок надання 

днів відпочинку, принципи оплати й методи зміцнення дисципліни праці, 

гарантійні та компенсаційні виплати, пільги для жінок), додругої групи ті, 

що випливають із загальних норм трудового законодавства, але мають 

певні специфічні особливості, що стосуються характеру і умов праці 

державних службовців [99, c.9]. 

Отже,крім загальних нормативно-правових актів, що регулюють 

трудові правовідносини працівників прокуратури на рівні з іншими 

категоріями працівників, існує група відносин, щорегулюється ще й 

спеціальними нормативно-правовими актами, які містять норми трудового 

права та поширюють свою дію на обмежене коло працюючих. 
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Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну службу» від 

16 грудня 1993 р., № 3723-ХІІ державна служба в Україні становить собою 

професійну діяльність 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. Працівники 

прокуратури належать до державних службовців, у зв’язку із чим на трудові 

відносини за їх участі поширюють свою дію положення названого Закону. 

Зокрема, на працівників прокуратури поширюються заборони, встановлені в 

ст. 16 розглядуваного Закону, щодо участі у страйках та вчинення інших дій, 

що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу [205]. 

Спеціальним нормативно-правовим актом у сфері регулювання 

трудових правовідносин працівників прокуратури є Закон України «Про 

прокуратуру» від14 жовтня 2014 р. В цьомунормативно-правовому акті 

закріплюються: (а) вимоги до осіб, які можуть претендувати на посади 

працівників прокуратури, (б) порядок та підстави зайняття посади прокурора, 

(в) порядок та підстави припинення трудових правовідносин із цими 

працівниками прокуратури [224]. Однак, зазначені питання 

досліджуватимуться в наступних частинах цього дослідження. Необхідно 

лише відзначити, що названий чинний Закондетально регулює процедуру 

прийняття осіб на посаду працівника прокуратури, звільнення з неї, хоча 

окремі питання регулювання трудових правовідносин віднесено до 

підзаконних нормативно-правових актів. 

Трудові правовідносини працівників прокуратури регулюються 

підзаконними нормативно-правовими актами,які теж треба віднести до 

спеціальних. Так, постановою Верховної Ради України від 6 листопада 

1991 р. № 1795-ХІІ було затверджено Положення про класні чини 

працівників органів прокуратури України, якимвизначего порядок 

установлення і присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури 

[210]. 
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Дисциплінарним статутомПрокуратури України, затвердженим 

постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р., № 1796-ХІІ, 

окреслюються вимоги до працівника прокуратури, називаються заходи 

заохочення, види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування [208]. 

Указаний нормативно-правовий акт поширює свою дію виключно на 

працівників прокуратури та конкретизує відповідні положення Кодексу 

законів про працю України щодо застосування до працівників заохочень та 

дисциплінарних стягнень. 

Значний обсяг трудових правовідносин за участі працівників 

прокуратури урегульований наказами Генерального прокурора України. 

Наприклад, наказом Генерального прокурора від 20 березня 2006 р., № 622ц 

затверджено Положення про порядок встановлення надбавок до посадових 

окладів працівникам органів прокуратури України [166], а наказом від 

20 березня 2006 р., № 623ц – Положення про преміювання працівників 

органів прокуратури України [167]. Також наказомГенерального прокурора 

України від 28 листопада 2012 р., № 123 затвержено Кодекс професійної 

етики та поведінки працівників прокуратури – документ, яким окреслено 

морально-етичні вимоги до працівника прокуратури як суб’єкта трудових 

правовідносин [128]. Закріплення вказаних вимог має суттєве значення в 

регулюванні трудових правовідносин цих працівників, оскільки до них як до 

суб’єктів трудових правовідносин ставляться високі вимоги щодо їх 

морально-етичних якостей (більш детально це питання буде висвітлено в 

наступному підрозділі). 

Не менш важливим є й наказ Генерального прокурора України від 

30 грудня 2009 р., № 80, яким затверджено Положення про порядок 

стажування в органах прокуратури України, яке визначає порядок відбору на 

стажування (й самого стажування)претендентів на заміщення вакантних 

посад помічників прокурорів, старших помічників прокурорів, слідчих, 

старших слідчих (далі – помічників прокурорів і слідчих) міських, районних, 

міжрайонних та прирівняних до них прокуратур (далі – прокуратур) 
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[167].Наказом Генерального прокурора України від 2 липня 2012 р., № 59 

затверджено Положення про роботу з кадровим резервом в органах 

прокуратури України [169]. 

Поряд із загальнодержавним правовим регулюванням трудових 

правовідносин працівників прокуратури, що поділяється на загальне та 

спеціальне, ця група правовідносин регулюється також угодами різного рівня 

та локальними нормативно-правовими актами. В. І. Прокопенко наголошує, 

що система джерел трудового права відрізняється від джерел інших галузей 

права тим, що в регулюванні трудових відносин важливе місце посідають 

локальні (місцеві) норми права, що приймаються безпосередньо на 

підприємствах, в установах та організаціях власником або уповноваженим 

ним органом за погодженням з трудовим колективом чи профспілковим 

комітетом [230, с. 91]. 

Як підкреслює О. М. Ярошенко, до джерел трудового права слід 

віднести акти соціального партнерства та локальні нормативно-правові 

акти.З його точки зору, до актів соціального партнерства належать: 

а) генеральна угода, б) галузеві угоди, в) регіональні угоди, г) колективні 

договори [288, c. 15-16].Стосовно локальних нормативно-правових актів, 

учений визначає їх особливості, а саме: а) вони здійснюються безпосередньо 

у сфері праці – на підприємствах, в установах та організаціях; б) 

опосередковано зазнають впливу держави за допомогою законодавства про 

працю; в) мають підзаконний характер, а їх специфіка полягає в розвитку, 

уточненні й конкретизації положень законодавчих та інших правових актів, 

прийнятих у встановленому порядку відповідними органами, і в тому, що 

вони не можуть вступати в суперечність із централізованим 

регламентуванням; г) ставлять своїм завданням упорядкування суспільних 

відносин, специфічних для конкретного підприємства, установи чи 

організації і не врегульованих (або не цілком урегульованих) централізовано; 

д) служать формою для саморегуляції працівниками й роботодавцем 

(безпосередньо або опосередковано) питань у сфері праці, що належать до 
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компетенції підприємства; е) здійснюються за участі самих працівників 

підприємства або їх представницького органу; є) часто виконують роль 

експериментального регулятора, за допомогою якого перевіряється 

доцільність того чи іншого варіанту вирішення питання; ж) їм притаманні 

чинники випереджувального регламентування, спрямованого на усунення 

прогалин у трудовому праві, на пошуки тотожного варіанту правової 

регламентації умов праці [288, c.28]. 

Аналіз юридичної наукової літератури дозволив С. С. Лукаш визначити 

основні локальні нормативно-правові акти, як-от: а) статут; б) положення про 

структурний підрозділ; в) правила внутрішнього трудового розпорядку; 

г) колективний договір; ґ) посадові положення й інструкції; д) положення про 

оплату праці (преміювання, порядок нарахування й виплати заробітної плати, 

винагороди за підсумками річної роботи); е) документи, що регламентують 

технологічний процес в організації[143]. 

Проаналізуємо вищевказані акти, що стосуються регулювання 

трудових правовідносин працівників прокуратури. У першу чергу 

визначимося з актами соціального партнерства в контексті правового 

регулювання трудових правовідносин цих працівників прокуратури.Як 

зазначає В. О. Процевський, цілком природньо, що за сучасних умов 

ринкової економіки соціальної спрямованості як у працівників, так і у 

роботодавців формуються різноманітні інтереси, які не завжди збігаються. 

До інтересів працівників і роботодавців приєднується ще й інтерес держави. 

Інтереси працівників стосуються переоцінки таких економічних, соціальних і 

трудових понять, як ціна робочої сили, соціально-трудові умови праці, 

заробітна плата, соціальний пакет тощо, які за існуючих раніше умов праці 

не були предметом обговорення. Метою ж участі організацій роботодавців та 

їх об’єднань у соціальному партнерстві є договірне регулювання та 

удосконалення соціально-трудових відносин, досягнення взаєморозуміння й 

компромісів між сторонами соціального партнерства, запобігання 
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виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)та вчасне їх 

розв’язання [233, c. 285]. 

К. Ю. Мельник звертає увагу на важливість соціального діалогу як 

переходу від конфліктного суперництва до конструктивного 

співробітництва[147, с. 135]. Дослідник зауважує, що соціальний діалог 

відповідного рівня здійснюється між його сторонами у формах: обміну 

інформацією, консультацій, узгоджувальних процедур, колективних 

переговорів з укладення колективних договорів та угод[147, с. 135]. 

Як зазначалося раніше, на трудові правовідносини за участі 

працівників прокуратури поширюють свою дію положення Закону України 

«Про колективні договори і угоди». Відповідно до приписів ст. 2 цього 

нормативно-правового акта колективний договір може укладатися як на рівні 

підприємства, установи чи організації або їх структурного підрозділу (на 

локальному рівні), так і на рівні національному (генеральна угода), 

галузевому (галузеві (міжгалузеві) угоди)або територіальному (територіальні 

угоди) [213]. Отже, працівники прокуратури, як і будь-які інші працівники в 

Україні, мають право захищати свої інтереси, у тому числі й через правовий 

механізм укладання актів соціального партнерства. При цьому держава, як 

слушно зауважує Г. А. Трунова, в даному випадку в особі відповідних 

органів державної виконавчої влади виступає одночасно як роботодавець та 

представник інтересів суспільства з прийняттям на себе вагомих зобов’язань 

[266, c. 172]. 

Проаналізуємо, як це відбувається на практиці в сучасній Україні. 

На сьогодні в державі діє Профспілка працівників державних установ 

України, відповідно до Статуту якої вона об’єднує в собі і працівників 

органів прокуратури [257]. За участі вказаної профспілки була підписана 

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 

2010˗2012 роки [93].Угода діє до прийняття нової, або до перегляду чинної. У 

ній закріплені керівні засади взаємодії роботодавців, працівників та держави 
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з різних питань щодо реалізації соціально-економічної політики і трудових 

відносин в країні. Положення угоди впорядковують у тому числі й трудові 

правовідносини працівників прокуратури. Зокрема, приписицієї Генеральної 

угоди передбачають необхідність закріплення в галузевих угодах заходів із 

забезпечення ефективності зайнятості працівників, у тому числі заходів, 

спрямованих на зменшення плинності кадрів. Що стосується оплати праці, в 

ній закріплюється домовленість з удосконалення національних стандартів 

оплати праці найманих працівників і гармонізаціїїх із соціальними 

стандартами, які містить Європейська соціальна хартіящодо створення 

середнього класу в Україні як основи розвиненого економічного 

суспільства.У цілому ж Генеральна угода окреслює напрямки, що мають 

бути врегульовані на рівні галузевих угод. 

Між Профспілкою працівників державних установ України та 

Національним агентством України з питань державної служби укладено 

Галузеву угоду, зареєстрована Міністерством соціальної політики України 

9 квітня 2012 р. [92].Цією Угодою закріплюєтьсянизка особливостей 

регулювання трудових правовідносин державних службовців (у тому числі й 

органів прокуратури), що мають бути враховані при укладанні колективних 

договорів, а також трудових договорів із працівниками прокуратури. 

Зокрема, передбачається, що на прохання жінки вагітної, жінки, яка має 

дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, 

яка знаходиться під її опікуванням, або жінки, яка здійснює догляд за хворим 

членом сім’ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов’язаний 

установити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень [92]. 

Крім того, в Україні підписані й діють також регіональні угоди, 

укладені між територіальними органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування із регіональними організаціями роботодавців та 

регіональними профспілками.Так, за участі регіональних організацій 

профспілок працівників державних установ України підписані та діють 

територіальні чи регіональні угоди на рівні всіх областей, що 
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підтверджується інформацією офіційного веб-порталу Федерації 

професійних спілок України [160]. 

Проте комплексний аналіз указаних регіональних та територіальних 

угод свідчить, що вони не містятьніяких особливостей правового 

регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури порівняно з 

Генеральною угодою та загальноукраїнським законодавством, хоча й 

закріплюють декларативні та програмні положення щодо розвитку 

вітчизняного виробництва, оплати й охорони праці, умов праці та 

відпочинку, охорони навколишнього природного середовища тощо. 

О. І. Процевський звертає увагу на те, що на сьогодні спостерігається 

деякий відхід від положень Конституції й Законів України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні» в 

бік обмеження безпосередньої участі профспілок у здійсненні й захисті 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників [240, c. 14]. 

Можемо констатувати, що назване твердження науковця є доречним і в 

контексті того, що навіть укладання актів соціального партнерства різного 

рівня за участі профспілок є лише формальністю, яка не дозволяє 

профспілкам належним чином виконувати свої функції із захисту прав 

працівників. 

Таким чином, можемо стверджувати, що станом на сьогодні в 

державівсе-таки існує практика укладання актів соціального партнерства на 

різних рівнях за участі профспілкової організації, яка представляє інтереси в 

тому числі і працівників прокуратури. Проте таке регулювання спрямовано в 

першу чергу на формальне виконання положень Закону України «Про 

колективні договори і угоди» та положень Генеральної угоди щодо 

можливості укладання регіональних угод. 

Вважаємо за слушне навести досвід США щодо цієї проблематики[295; 

297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304], деміж профспілковими організаціями 

працівників прокуратури та органами влади укладаються угоди на рівні 

округів, штатів тощо, якими, зокрема, регулюються такі питання: 
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 медичне страхування: встановлюютьсярозміри страхових виплат на 

випадок тимчасової втрати працездатності, страхових внесків, що 

сплачуються місцевими органами влади, страхових виплат у випадку 

настання захворювання, що потребує довгострокового лікування; 

 працяв наднормовий час: визначаються умови роботи у 

наднормовий час та плата за неї); 

 розміри посадових окладів та надбавок: закріплюються конкретні 

розміри посадових окладів залежно від рангу й посади прокурора; 

 розміри виплат за вислугу років: установлюються конкретні 

розміри виплат працівникам прокуратури залежно від вислуги років); 

 відпустки: визначається періодичність та тривалість; 

 офіційні свята, що є вихідними днями; 

 надання вихідних днів на випадок смерті родичів або інших 

подібних подій: визначається кількість таких днів, що надаються 

працівникам прокуратури на випадок смерті або тяжкої хвороби близьких 

родичів; 

 компенсація за використання власного автомобіля у службових 

цілях: закріплюється гарантія повної компенсації пального, витрат на 

паркування та обслуговування власного автомобіля працівника прокуратури 

в разі його експлуатації для службових потреб). 

Як бачимо, у США акти соціального партнерства служать 

регуляторами трудових правовідносин з працівниками прокуратури. Вони 

уособлюють умови, найбільш вигідні для всіх учасників правовідносин 

умови. Такі умови переглядаються раз у декілька років, що дозволяє 

своєчасно відреагувати на зміни в соціальному житті та привести умови 

праці працівників прокуратури у відповідність із життєвими реаліями. 

Аналогічна ситуація має місце й у Канаді. Угоди між органами місцевої 

влади та профспілковими організаціями працівників прокуратури 

окреслюють умови прийняття на роботу та звільнення, особливості 
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притягнення цих працівників до дисциплінарної відповідальності, умови 

оплати їх праці та преміювання, розміри заробітної плати та періодичність її 

збільшення [296]. 

Наведений досвід США є слушним і для України в частині 

спрямованості на вдосконалення чинного законодавства, що регулює трудові 

правовідносини працівників прокуратури.Зокрема, в Концепції 

Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку 

трудового потенціалу України на період до 2017 року серед шляхів та 

способів розв’язання проблемних питань, пов’язаних зі збереженням 

трудового потенціалу держави, є підвищення ролі соціального діалогу у 

формуванні державної політики та забезпечення реалізації принципів 

рівноправності його учасників [228]. 

Чинне трудове законодавство України формально надає можливість 

визначати в актах соціального партнерства особливості регулювання 

трудових правовідносин, у тому числі й працівників органів прокуратури. 

Однак фактично таке врегулювання трудових правовідносин працівників 

прокуратури унеможливлюється, по-перше, правовою традицією, яка вимагає 

централізованого регламентуванняцієї сфери суспільного життя, по-друге, 

складністю бюджетного процесу, який має місце в нашій державі, у зв’язку із 

чим бракує можливості залучати додаткові кошти для фінансування витрат, 

пов’язаних із втіленням в життя деяких приписів актів соціального 

партнерства, укладених на різних рівнях. 

У зв’язкуз вищевикладеним зміна ситуації можлива лише шляхом 

поступового реформування сфери трудових правовідносин працівників 

прокуратури, зокрема, щодо запровадження децентралізації правового 

регулювання таких відносин за рахунок розширення кола питань, що 

визначаються на рівні актів соціального партнерства – галузевих та 

регіональних угод. Таким чином, пропонується розробити Державну цільову 

програмуз розвитку соціального партнерства при регулюванні трудових 

правовідносин працівників прокуратури, в якій окреслитивідповідні питання: 
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 завдання з розроблення спеціального правового регулювання 

відносин з підписання актів соціального партнерства між профспілковими 

організаціями працівників прокуратури та державою в особі органів 

державної влади, що виступають роботодавцями для таких працівників; 

 проведення переговорів між профспілковими організаціями 

працівників прокуратури та органами державної влади, що забезпечують 

зайнятість цієї верстви працівників, щодо розширення кола питань, які мають 

бути врегульовані актами соціального партнерства на різних рівнях; 

 планування бюджетного фінансування діяльності органів 

прокуратури в такий спосіб, щоб забезпечити можливість реалізації 

положень актів соціального партнерства з боку роботодавців; 

 визначення порядку впровадження регулювання трудових 

правовідносин працівників прокуратури на рівні актів соціального 

партнерства з можливим проведенням експерименту в установлених 

адміністративних одиницях України. 

Щодо локального правового регулювання трудових правовідносин 

працівників прокуратури, тут можна відзначити нижченаведене. 

У першу чергу зазначені трудові правовідносини працівників 

прокуратури врегульовані правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Відповідні правила приймаються та діють на рівні прокуратур областей. 

Приміром, затверджені та діють Правила внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників прокуратури Одеської області [200],Правила 

внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури 

Херсонської області[191], Правила внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників органів прокуратури Рівненської області [188], Правила 

внутрішнього трудового розпорядку для працівників органів прокуратури 

Донецької області [187],Правила внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників органів прокуратури Харківської області [190], Правила 
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внутрішнього трудового розпорядку для працівників органів прокуратури 

Київської області [189]. 

Варто відзначити, що всі проаналізовані правила внутрішнього 

трудового розпорядку містять переважно норми, що регулюють питання 

прийняття і звільнення прокурорів і слідчих, визначення їх основних прав та 

обов’язків, робочого часу та часу відпочинку працівників прокуратури, 

заохочення за трудові досягнення й відповідальність за порушення трудової 

дисципліни. 

На думку С. С. Лукаша,колективний договір– це найбільш поширений 

нормативно-правовим акт локального характеру, що укладається на підставі 

чинного законодавства і прийнятих сторонами зобов’язань з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, 

узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів 

[142, c.407–412]. Як звертають увагу Н. Д. Гетьманцева та І. Г. Козуб, 

колективний договір може передбачати ще й додаткові (порівняно з чинним 

законодавством і угодами) гарантії й соціально-побутові пільги. Такому 

договору притаманна змішана юридична природа, адже він поєднує в собі 

ознаки як договору, так і нормативно-правового акта[94, с. 118]. 

Чинне законодавство України не встановлює заборон щодо 

регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури на рівні 

колективних договорів. Однак відкритих ресурсів, які містили б інформацію 

про кількістьукладених колективних договорів тапро їх змісту немає. Таким 

чином, у рамках проведення цього дослідження явно бракує можливості 

проаналізувати вказану складову правового регулювання трудових 

правовідносин працівників прокуратури. 

У короткому підсумку до цього підрозділу можемо відзначити,що 

правове регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури 

здійснюється загальними та спеціальними нормативно-правовими актами 

загальнодержавного значення (законами та підзаконними нормативно-

правовими актами), актами соціального партнерства різного рівня та 
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локальними нормативно-правовими актами. При цьому диференціація 

правового регулювання на рівні актів соціального партнерства та локальних 

нормативно-правових актів не відбувається, адже ці документи за своїм 

змістом майже повністю повторюють положення спеціальних законів та 

підзаконних нормативно-правових актів у сфері регулювання трудових 

правовідносин працівників прокуратури. У зв’язку із цим обґрунтованим є 

проведення реформування сфери соціального партнерства у процесі 

регулюванні трудових правовідносин працівників прокуратури. 

На момент написання даної дисертації має місце ситуація з набуттям 

чинності новим Законом України «Про прокуратуру» і дією значної кількості 

підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють трудові 

правовідносини працівників прокуратури, прийняті на виконання 

попереднього Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. 

Отже, із цього робимо висновок, що чинне законодавство у сфері правового 

регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури на сьогодні 

перебуває у стадії реформування. 

 

2.2. Працівник прокуратури як суб’єкт трудових правовідносин 

 

Працівники прокуратури є суб’єктами трудових правовідносин на рівні 

з іншими громадянами України. При цьому специфічні функції, що 

виконуються цими працівниками відповідно до положень чинного 

законодавства(на що вже зверталась увага раніше)зумовлюють наявність в 

останніх особливих ознак як у суб’єктів специфічних трудових 

правовідносин. 

Уст. 15 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 

наводиться перелік прокурорів органів прокуратури.При цьому, необхідно 

звернути увагу, що,виходячи із змісту даного Закону, виділяються категорії 

«працівник органу прокуратури», до якої відносяться як прокурори та слідчі 

військових прокуратур, так і державні службовці, службовці та інші 
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працівники (ст. 14), «працівник прокуратури» (наприклад, статті 67–72) та 

«прокурор» (наприклад, статті 15–21) [224]. При цьому на підставі 

комплексного аналізу положень даного нормативно-правового акту можна 

стверджувати, що поняття «працівник прокуратури» та «прокурор» за 

обсягом є ідентичними та охоплюють осіб, що й виконують функції органів 

прокуратури в межах повноважень, визначених спеціальним законодавством. 

Однак, у зазначеному Законіне наводиться визначення прокурора як 

суб’єкта трудових правовідносин.Указана прогалина в правовому 

регулюванні цієї групи відносин існувала й раніше. Вона була досить 

докладно проаналізована в кандидатській дисертації К. О. Кизименко. 

Дослідниця пропонує більш детально розкрити поняття «прокурор», 

включивши в його тлумачення не тільки перелік посад, а й загальноправові 

характеристики прокурора як суб’єкта правовідносин, підкресливши, 

зокрема, що ця фізична особа, яка перебуває на постійній основі на службі в 

органах прокуратури, прийнята на роботу вустановленому законом порядку, 

виконує покладені на неї обов’язки, має права, передбачені чинним Законом 

«Про прокуратуру» та нормативними актами Генеральної прокуратуру 

України, і зобов’язана вирішувати покладені на органи прокуратури 

завдання.Також К. О. Кизименко пропонує розмежовувати поняття 

«прокурорський працівник», як особу, яка виконує завдання, покладені на 

органи прокуратури, та «працівник прокуратури», як особу, яка перебуває у 

трудових відносинах з органом прокуратури, працює на підставі укладеного 

трудового договору, але не є прокурорським працівником [119, c.8-9]. Ця 

пропозиція є послідовною, обґрунтованою, але виключно теоретичною й 

такою, що не відповідає приписам спеціального законодавства про 

прокуратуру, чинного на даний момент. Отже, в нашому досліджені під 

поняттям «працівниками прокуратури» слід розуміти саме осіб, перелічених 

в ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 

З огляду на приписиназваного нормативно-правового акта, можемо 

стверджувати, що реалізація працівниками прокуратури своїх повноважень 
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здійснюється на підставі трудового договору. Значить, свої повноваження 

вони здійснюютьв рамках саме трудових правовідносин. Протечерез 

специфіку функцій, які виконуються працівниками прокуратури, їх правовий 

статус як суб’єктів трудових правовідносин має свою специфіку, яку 

проаналізуємов роботі. 

Необхідно відзначити, що працівники прокуратури виступають 

суб’єктами не тільки трудових, а й адміністративних відносин, пов’язаних 

безпосереднім виконанням ними повноважень як представників держави, на 

що звертає увагу А. В. Акуліч. Він підкреслює, щопоява правового статусу 

працівника прокуратури є наслідком виникнення трудових, а не 

адміністративних правовідносин. При цьому констатація факту появи 

перших не заперечує можливості виникнення других, оскільки вони можуть 

існувати паралельно. У такому випадку правовідносини, учасником яких є 

прокурорсько-слідчий працівник, за своїм характером є дуальними. З одного 

боку, кандидат на посаду набуває статусу працівника, з другого – державного 

службовця. Вступаючи на службу до органів прокуратури, фізична особа 

набуває статусу сторони трудових правовідносин – працівника, який 

здійснює діяльність з виконання завдань і функцій держави, що мають ознаки 

державного управління [75, c. 7]. 

Як зазначає А. В. Андрушко, адміністративно-правові норми 

окреслюють коло прав та обов’язків державного службовця як особи, 

якапровадить діяльність з практичного виконання завдань та функцій 

держави, а норми трудові – як суб’єкта трудових правовідносин. Проте 

виконання державним службовцем управлінських функцій є можливим 

тільки після вступу у трудові правовідносини з відповідним органом 

державної служби [77, c.6]. 

Таким чином, особливого значення набуває встановлення 

характеристик правового статусу працівника прокуратури як суб’єкта 

трудових правовідносин, оскільки саме набуття цього статусу надає йому 

можливості реалізовувати свої конституційні обов’язки.У теорії трудового 
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права наводиться визначення категорії «правового статусу». Колектив 

авторів одного з підручників з трудового права України під 

цимпоняттямрозуміє визначений правовими нормами стан суб’єкта права, що 

відображає його становище у взаємовідносинах із іншими суб’єктами. 

Елементами його змісту є правосуб’єктність та юридичні права й обов’язки 

[264, c.116]. І. І. Шамшина називає правовим статусом законодавчо 

закріплений стан особи в системі права, вихідне її становище щодо інших 

суб’єктів і можливі напрями дій у сфері суспільних відносин. Основними 

елементами правового статусу вона вважає правосуб’єктність, права та 

обов’язкиособи [280, c. 391]. 

Проаналізуємо вказані елементи правового статусу працівника 

прокуратури більш детально, але передусімпотрібно встановити, що слід 

розуміти під трудовими правовідносинами за участі цих працівників. 

Представники теорії трудового права майже одностайно сходяться на тому, 

що саме слід розуміти під трудовими правовідносинами. 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. А. Прудников 

вважають, що правовідносинами у сфері трудового права є відносини між 

суб’єктами останнього, врегульовані його нормами та полягають у 

взаємозв’язку суб’єктивних трудових прав та юридичних обов’язків, 

передбачених правовими нормами. Під трудовими правовідносинами ними 

розуміються добровільні вольові відносини працівника з роботодавцем у 

сфері застосування й реалізації праці, що виражаються у взаємних 

суб’єктивних правах та обов’язках, визначених законодавством чи трудовим 

договором [264, c.179]. 

В. І. Прокопенко називає трудовими правовідносинами двосторонні 

відносини працівника з власником або створеним ним підприємством з 

виконання роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або 

посадою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, що 

виступають формою закріплення суб’єктивних трудових прав і обов’язків 

[230, с. 181]. 
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С. В. Венедіктов трактує розглядуване поняття як суспільні відносини, 

що виникають безпосередньо у сфері виробництва між працівником та 

роботодавцем як власником засобів виробництва, з приводу особистого 

виконання працівником певного роду роботи відповідно до його трудової 

функції [88, c. 43]. 

Л. О. Остапенко, С. Л. Дембіцька й І. М. Паньонко вважають, що 

трудовими правовідносинами є врегульовані нормами трудового права 

суспільні відносини (власне трудові), які виникають у результаті укладення 

трудового договору, а також відносини з приводу встановлення умов праці 

на підприємствах, навчання й перекваліфікації за місцем роботи, а також та 

відносини, пов’язані з наглядом і контролем за додержанням трудового 

законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням 

громадян[159, c.24]. 

М. І. Іншин та В. І. Щербина під трудовими правовідносинами 

розуміють суспільні зв’язки, які виникають між працівником і роботодавцем 

з приводу реалізації першим своєї здібності до продуктивної праці і які 

врегульовані нормами трудового права, а їх учасники виступають у ролі 

носіїв суб’єктивних прав і юридичних обов’язків [112, c.125]. 

На думку В. О. Процевського, для виникнення трудових правовідносин 

необхідні норма права і людина, яка реалізує свою здатність до праці і 

цюправову норму [235, c. 62]. 

З огляду на вищевказані дефініції вищевказаного поняття, можемо 

стверджувати, що трудовими правовідносинами є відносини, виникаючі на 

підставі трудового договору, які врегульовані нормами трудового права. 

Як уже згадувалося раніше, правовідносини, в рамках яких працівники 

прокуратури реалізують свої трудові права та обов’язки, виникають на 

підставі трудового договору та регулюються Кодексом законів про працю 

України, а також іншими загальними нормативно-правовими актами у сфері 

праці поряд із спеціальними нормативно-правовими актами щодо 

регламентації трудової діяльності саме працівників прокуратури. У зв’язку із 
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цим можна вести мову про наявність спеціального правового статусу 

працівників прокуратури як суб’єктів трудових правовідносин. 

В контексті даного твердження доречно навести позицію 

Г. О. Барабаша щодо встановлення специфіки правового статусу судді як 

суб’єкта трудового права. Науковець звертає увагу на те, що здійснення 

повноважень суддею відрізняється від простої ним своїх реалізації 

професійних здібностей за встановлену державою винагороду, позаяквін 

виконує специфічну роль у виконанні функцій держави, що є передумовою 

для його виділення як спеціальногосуб’єкта трудового права, наділеною 

особливим правовим статусом [79, с. 7]. Погоджуючись із наведеноюдумкою, 

можемоспроектувати її і на правовий статус працівників прокуратури як 

суб’єктів трудових правовідносин. 

Як зазначають С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін і 

В. А. Прудников, важливою, навіть необхідною передумовою участі 

працівників і роботодавців у правовідносинах є наявність трудової 

правосуб’єктності [264, c.181]. А. М. Слюсар зауважує, що правосуб’єктність 

є передумовою правового статусу суб’єкта права, й показує його здатність до 

свідомої поведінки в межах цього статусу [254, c. 273]. 

Узагальній теорії права під терміном «правосуб’єктність» 

розумієтьсяздатність особи бути суб’єктом права; завдяки правосуб’єктності 

особа як суб’єкт права здатна бути учасником правовідносин [260, c.235]. 

Представники теорії трудового права по-різному 

формулюютьправосуб’єктність учасника трудових правовідносин. 

М. Г. Алєксандров виділяв праводієздатність як єдину властивість 

фізичної особи бути носієм прав та мати можливість здійснювати вольові 

акти, що мають юридичне значення [1, c.172-173]. Аналогічної позиції 

дотримується й В. І. Прокопенко [230, с. 183]. 

В. М. Меліхов, М. М. Могілатов і К. К. Кузнєцов звертають увагу на те, 

що в трудовому праві, на відміну від цивільного, особа визнається одночасно 

правоздатною та дієздатною. Тому й мова йде про праводієздатність 
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(правосуб’єктність) як єдину властивість громадянина бути суб’єктом 

трудових правовідносин, тобто вступати в останні, змінювати та припиняти 

їх [35, c.5]. 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін і 

В. А. Прудниковпереконують, що правосуб’єктність об’єднує 2 компоненти – 

правоздатність (як передбачену нормами права здатність мати суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки, тобто здатність до правоволодіння) та 

дієздатність (як передбачену нормами права здатність та юридичну 

можливість своїми діями набувати прав та обов’язків, здійснювати та 

виконувати їх, тобто здатність до правореалізації). Трудова 

правосуб’єктність є правовою категорією, що виражає здатність суб’єкта 

бути учасником трудових та пов’язаних з ними правовідносин [264, c.117]. 

В. Л. Костюк розглядає трудову правосуб’єктність у 2-х аспектах – 

широкому та вузькому. У широкому розумінні – це властивість суб’єктів 

трудового права, що полягає у наділенні їх можливістю мати, здійснювати та 

набувати систему трудових прав та обов’язків, соціально-трудових гарантій, 

а також нести відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

покладених на них трудових обов’язків, а у випадках, визначених законом 

або іншими актами трудового законодавства, реалізовувати повноваження у 

сфері регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними суспільних відносин, 

вирішувати трудові спори (конфлікти), здійснювати нагляд та контроль у 

сфері трудового права. У вузькому значенні трудова правосуб’єктність – це 

правова властивість учасників суспільних відносин зумовлена природною 

здатністю особи до праці та сутністю її прав особи на останню, що полягає у 

наділенні цих субєктів можливістю мати, здійснювати та набувати систему 

трудових прав та обов’язків, соціально-трудових гарантій, а також 

у,визначених законом або договором випадках, нести відповідальність за 

невиконання чи неналежного виконання покладених на них трудових 

обов’язків [136, c. 124, 125]. 
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К. В. Коваленко вважає, що трудова правосуб’єктність складається з 

трудової правоздатності і трудової дієздатності, що настають одночасно – із 

віку, встановленого законодавцем для реалізації права на працю, і становлять 

специфічну трудоправову категорію – трудову праводієздатність. Це 

обґрунтовується тим, що з моменту народження людина з об’єктивних 

причин ще не має фактичної здатності до праці, отже, не в змозі 

реалізовувати право на працю і вступати в трудові відносини, щоб отримати 

трудові права й обов’язки. Реалізувати право на працю через представника 

також неможливо,в чому і полягає особливість трудових правовідносин[123, 

c.6]. 

П. Д. Пилипенко ж дотримується позиції, що правосуб’єктність 

необхідно розглядати лише як дієздатність особи, тобто встановлену законом 

юридичну можливість бути учасником правових відносин. На його думку, 

правоздатність та правовий статус, що традиційно теж брали до уваги 

дослідники при визначенні поняття «правосуб’єктність», не впливають 

безпосередньо на останню при її тлумаченні, оскільки вони характеризують 

об’єктивніпередумови участі суб’єкта у правових відносинах.Здатність мати 

права (правоздатність) – це природна властивість особи, що виникає з 

моменту її народження; самі ж права (правовий статус) закріплюються у 

правових актах держав соціально-правової орієнтації [164, c.7]. 

А. В. Акуліч теж доводить, що складниками правосуб’єктності особи є 

правоздатність і дієздатність,і вважає доцільним розуміти правосуб’єктність 

як поєднання можливості з правоволодіння і правореалізації, оминаючи 

конкретизацію через сукупність прав та обов’язків. Властивість суб’єкта до 

правоволодіння – універсальна й абстрактна категорією, що не піддається 

класифікації. Виникаючи з моменту народження, правоздатність не підлягає 

обмеженню чи відчуженню, за винятком виключних випадків, передбачених 

законом. Правознавець акцентує увагу на тому, що особливості 

комплексного статусу працівника прокуратури одночасно визначають також 

специфіку його відповідальності у службово-трудових відносинах. Остання є 
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наслідком неналежного виконання чи взагалі невиконання ними службових 

обов’язків і віддзеркалює фактичне співвідношення між обов’язками і 

правами, що надаються посадовцеві у зв’язку з його службовою діяльністю 

за законом, та їх реалізацією на практиці. Вплив правового статусу на 

відповідальність працівників прокуратури виявляється через установлення 

підвищених вимог до їх службової поведінки і встановлення посилених 

санкцій за правопорушення [75, c.7, 12]. 

Вирізняється трудова правосуб’єктність загальна та спеціальна. Ще 

М. Г. Александров застерігав, що від трудової праводієздатності 

загальноїпотрібно відрізняти спеціальну трудову праводієздатність, наявність 

якої необхідна для вступу в деякі трудові правовідносини специфічного 

характеру [1, c. 193].На переконання О. І. Процевського, слід розмежовувати 

зміст права особи обіймати посаду у державній службі, і органах місцевого 

самоврядування і умови реалізації цього права [237, c. 33]. І. І. Шамшина під 

спеціальною трудовою правосуб’єктність розуміє визнану законом здатність 

фізичної особи, яка має загальну трудову правосуб’єктність, при дотримані 

встановлених вимог щодо стану здоров’я та/чи віку або громадянства 

займатися особливими видами трудової діяльності [280, c. 395]. 

Існування загальної та спеціальної трудової правосуб’єктності 

теоретики трудового права пояснюють, зокрема, диференціацією правової 

регламентації трудових відносин (наприклад, З. С. Галаван) [91, c. 

9].Приміром, Н. М. Лукашева пропонує поділяти всі вимоги до працівників 

на професійні, до здоров’я та ін. [144, c. 7]. До інших вимог вона, зокрема, 

відносить: вимоги моральні, ті що, пов’язані з необхідністю 

довірятипрацівникові, вимоги до віку працівників, до їх статі, до 

громадянстваі проживання в Україні;до наявності дієздатності та відсутності 

її обмежень, до володіння правом голосу;вимога до відсутності судимості 

[144, c. 11–13]. 

Виявлення ж ознак спеціальної правосуб’єктності певної категорії 

працівників є можливим шляхом дослідження законодавчих приписів у 
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відповідній сфері. Так, у результаті комплексного аналізу положень чинного 

законодавства України можемо стверджувати, що трудова правосуб’єктність 

осіб, які бажають набути статусу працівника прокуратури, охоплюють 

нижченаведені ознаки. Розглянемо їх якомога детальніше. 

1. Громадянство України. Цю ознакумістить ст. 27 Закону України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. За ст. 1 Закону України «Про 

громадянство України» від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ громадянином 

України є особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому 

законами та міжнародними договорами України [204].Перелік осіб, які є 

громадянами України або можуть набути її громадянство, наводиться в 

цьому нормативно-правовому акті. Крім того, у ст. 5 закріплено перелік 

документів, які можуть підтвердити наявність в особи громадянства України, 

а саме: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон; 3) тимчасове посвідчення громадянина України; 

4) дипломатичний паспорт; 5) службовий паспорт; 6) посвідчення особи 

моряка; 7) посвідчення члена екіпажу; 8) посвідчення особи на повернення в 

Україну. 

2. Вища юридична освіта. В ст. 27 зазначеного Закону України «Про 

прокуратуру» встановлено, що вищою юридичною освітою слід вважати 

освіту, здобуту в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 

1991 р.) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також 

вищу юридичну освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, 

здобуту в іноземній державі та визнану в Україні в установленому законом 

порядку.Згідно зі ст. Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., 

№ 1556-VII вищою освітою є сукупність систематизованих знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої 
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освіти, що за складністю є вищими від рівня повної загальної середньої 

освіти [201].  

З урахуванням приписів Переліку напрямів, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 2006 р. за № 1719, відповідною галуззю 

знань є «Право» (код 0304), напрям підготовки «Правознавство» 

(код 6.030401) та «Правоохоронна діяльність» (код 6.030402) [220]. Згідно з 

до Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

спеціаліста і магістра, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2010 р. за № 787, вказаною галуззю знань також є «Право» (код 

0304), напрями підготовки для спеціаліста – «Правознавство» (код 

7.03040101) та «Правоохоронна діяльність» (код 7.03040201), напрями 

підготовки для магістра «Правознавство» (код 8.03040101) та 

«Правоохоронна діяльність» (код 8.03040201)[209]. У вказаній постанові 

КМУ міститься посилання, що саме вказані спеціальності, здобуті за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, свідчать про 

отримання особою вищої юридичної освіти. Отже, здобуття вказаних 

спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра не означає 

отримання вищої юридичної освіти.Проте наявність будь-якої вищої освіти є 

ознакою правосуб`єктності особи, яка має намір зайняти посаду 

Генерального прокурора України,тобто в цьому випадку вимагається 

наявність здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра 

за будь-якою спеціальністю. 

3. Неперебування особи в інших трудових правовідносинах та 

дотримання існуючих обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності, визначеними в антикорупційному законодавстві. Ця 

ознака випливає зі ст. 18Закону України «Про прокуратуру, 

депередбачається, що перебування на посаді прокурора несумісне з 
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обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому 

державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким 

мандатом на державних виборних посадах. Вимоги щодо несумісності 

посади не поширюються на участь прокурорів у діяльності виборних органів 

релігійних та громадських організацій.Отже, особа не може працювати за 

сумісництвом в інших підприємствах, установах чи організаціях.У ст. 18 

цього ж Закону також закріплюється, що на прокурора поширюються 

обмеження щодо сумісництва та суміщення його посади з іншими видами 

діяльності, які прописані в Законі України «Про засади запобігання і протидії 

корупції».  

Зауважимо, що на момент проведення цього дослідження вказаний 

нормативно-правовий акт втратив чинність. Обмеження щодо сумісництва та 

суміщення посади з іншими видами діяльності на момент написання 

дисертації визначені в Законі України «Про запобігання корупції»[206]. 

Приписи цього нормативно-правового акта забороняють працівникам 

прокуратури займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. Цим працівникам 

забороняється також входити до складу правління, інших виконавчих чи 

контролюючих органів, наглядової ради підприємства або організації, що має 

на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з 

управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 

територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), в ревізійній комісії 

господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України[206]. 

4. Невходження особи до складу політичної партії. Як зазначається в 

ст. 18 згадуваного Закону України «Про прокуратуру», прокурор не може 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, 

страйках. 

5. Відсутність судимості та непритягнення особи до адміністративної 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Така особа не 

може мати непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім 

реабілітованих осіб. Така особа протягом останнього року не повинна мати 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. 

Вказана ознака випливає також із приписів ст. 18розглядуваного Закону 

України «Про прокуратуру». 

6. Наявність необхідного стажу. Прокурором місцевої прокуратури 

може бути призначена особа, яка має стаж роботи в галузі права не менше  

2-х років;прокурором регіональної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше 3-х 

років;прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше 5-ти 

років.Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. Відповідно до ст. згадуваного 27 Закону 

України «Про прокуратуру» стажем роботи в галузі права є стаж роботи 

особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Поняття 

«юридична освіта» визначалося раніше. Факт роботи за спеціальністю має 

встановлюватися з урахуванням положень Класифікатора професій 

(ДК 003:2010) [121]. 

7. Володіння державною мовою. За ст. 27 Закону України «Про 

прокуратуру» особа, яка бажає працювати прокурором, повинна володіти 

державною мовою. Стаття 10 Конституції України закріплює, що в Україні 

державною мовою є українська.Факт володіння останньою визначається під 

час складання особою кваліфікаційного іспиту, що передбачається у ст. 31 

теж цього Закону. 
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8. Невизнання особи судом обмежено дієздатною або недієздатною. 

Відповідно до ст. 36 Цивільного кодексу України суд може обмежити 

цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний 

розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх 

дій та (або) керувати ними.Суд також може обмежити цивільну дієздатність 

фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними 

засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе 

чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана 

утримувати, у скрутне матеріальне становище [276].Фізична особа також 

може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, 

стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та 

(або) керувати ними, що передбачається ст. 39 Цивільного кодексу України 

[276]. Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання 

фізичної особи недієздатною встановлюється Цивільним процесуальним 

кодексом України. Отже, за наявності відповідного рішення суду, яке набуло 

законної сили, щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи 

визнання її недієздатної така особа не може претендувати на посаду 

працівника прокуратури. 

9. Відсутність захворювань, що перешкоджає виконанню обов’язків 

прокурора.Ця вимога міститься ст. 27 Закону України «Про прокуратуру». 

Перелік таких захворювань чинним законодавством України не передбачено. 

Нині в Україні діє Порядок проведення медичного огляду особи, яка 

претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 30 липня 2012 р., № 578 [221]. В цьому Порядку 

зазначається, що медичний огляд особи провадиться перед прийняттям на 

роботу (службу) з метою встановлення її придатності за станом здоров’я до 

роботи (служби). За результатами проведення цього огляду видається 

медична довідка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, 

пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування 
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(Форма первинної облікової документації № 133/о). У медичній довідці може 

бути зазначено й таке: особа придатна до роботи на посаді, непридатна до 

роботи та придатна за умови.Як вбачається, за даними медичної довідки 

можна встановити відсутність у особи, яка претендує на заміщення посади 

працівника прокуратури, захворювань, які перешкоджають виконанню 

обов’язків прокурора. Інший спосіб підтвердження вказаної обставини 

чинним законодавством України не передбачено. 

10. Відсутність в особи характеристик, які є обмеженням для зайняття 

нею посади прокурора за Законом України «Про очищення влади».Цей 

нормативно-правовий акт закріплює коло осіб, які не мають права протягом 

10-ти років з дня набуття чинності цим Законом обіймати посади (у тому 

числі й працівників прокуратури) а також коло осіб, які не мають право 

займати дані посади протягом 5 років із дня набрання чинності відповідним 

рішенням суду [219].Таким чином, у разі віднесення особи до таких, яким 

заборонено протягом 5 чи 10 років займати посади працівників прокуратури, 

в такої особи відсутня спеціальна правосуб’єктність для зайняття відповідної 

посади. 

11. Доброчесність. Окремо варто наголосити на обставину, що у ст. 32 

досліджуваного Закону України «Про прокуратуру» міститься положення 

про те, що громадські організації та фізичні особи можуть подавати до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів інформацію щодо 

доброчесності того чи іншого кандидата на посаду прокурора протягом 

одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які 

успішно склали кваліфікаційний іспит.У разі одержання інформації, що може 

свідчити про не доброчесність конкретного кандидата зазначенаКомісія 

розглядає таку заяву на засіданні за участю цього кандидата. Цей кандидат на 

посаду прокурора має право ознайомитися з такою інформацією, надати 

відповідні пояснення, спростувати та заперечити її. За результатами розгляду 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів може бути винесено 
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рішення про недопущення кандидата до проходження спеціальної підготовки 

[224]. 

У зв’язку із цим можна стверджувати про існування ще однієї ознаки 

спеціальної трудової правосуб’єктності працівників прокуратури – 

доброчесність. Чинне законодавство України не наводить 

дефініціїрозглядуваного поняття.У словнику української мови під ним 

розуміється висока моральна чистота, чесність; доброчесність є властивістю 

того, хто живе чесно, дотримується всіх правил моралі [253, c. 326]. Отже, 

під доброчесністю працівників прокуратури також необхідно вважати 

властивість жити чесно, за існуючими в соціуму моральними принципами та 

нормами. 

Треба відзначити, що подібні вимоги до моральних якостей працівника 

прокуратури передбачалися й в нормативно-правових актах, які раніше 

регулювали трудові правовідносини працівників прокуратури, а також в 

міжнародних правових документах. Так, в Законі України «Про 

прокуратуру» від 5 листопада 1991 р., № 1789-ХІІ до прокурорів ставилася 

вимога наявності необхідних моральних якостей [223]. У Керівних 

принципах ООН що стосуються ролі обвинувачів, прийнятих на 8-му 

Конгресом Організації Об’єднаних Націй з профілактики злочинності і 

поводження з правопорушниками (м.Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 

1990 р.) звертається особлива увага на той факт, що особи, відібрані як 

обвинувачі, повинні мати високі моральні якості. Обвинувачамналежить 

усвідомлювати ідеали й етичні норми, властиві цій посаді [117].У 

Рекомендаціях REC (2000) 19 Комітету міністрів державам-членам «Про роль 

служби публічного обвинувачення в системі кримінальної юстиції», 

ухвалених цим  Комітетом міністрів 6 жовтня 2000 р. на 724 засіданні 

заступників міністрів, зазначається, що публічні обвинувачі, повинні бути 

поінформованими про принципи і моральні обов’язки своєї служби [242]. У 

Стандарти професійної відповідальності та виклад основних обов’язків та 

прав прокурорів, прийняті Міжнародною Асоціацією прокурорів 23 квітня 
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1999 р., зазначається, що прокурори мають постійно дотримуватися 

найвищих стандартів чесності та старанності [256]. 

З метою сприяння утвердженню таких особистих якостей працівників 

прокуратури, як неупередженість, чесність, порядність, здатність 

протистояти намаганням неправомірного впливу на службову діяльність, 

булорозроблено і Кодекс професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури. У цьому документі перелічені основні принципи і моральні 

норми, якими необхідно керуватися працівникам прокуратури як при 

виконанні своїх службових обов’язків, так і поза службою[128]. 

Таким чином, існує значна кількість норм, у яких наводиться 

тлумачення обов’язкових моральних якостей, що мають бути властиві 

працівникові прокуратури і які сукупно можуть свідчити про його 

доброчесність як про головну ознаку його трудової правосуб’єктності. При 

цьому,«встановлення» доброчесності у конкретної особи все одно має 

індивідуальний характер, у зв’язку з чим слід вважатице поняття оціночним. 

Як наголошує М. С. Черноус, оціночні поняття трудового права в силу 

своїх логічних особливостей повно й остаточно не конкретизовані в жодному 

нормативному акті ні самим нормотворцем, ні уповноваженими ним 

суб’єктами. Остаточна конкретизація оціночного поняття здійснюється в 

результаті застосування норми, яку містить уповноважений суб’єкт у 

кожному окремому випадку. Розкриття змісту такого поняття здійснюється 

теж у кожному конкретному випадку [277, c. 6]. 

Як уже згадувалося, згідно з чинним Закону України «Про 

прокуратуру» встановлення доброчесності чи недоброчесності особи, яка 

претендує на посаду прокурора, є можливим лише на етапі проведення 

спеціальної перевірки за зверненням громадських організацій чи фізичних 

осіб. При цьому важливість наявності у такої особи високих моральних 

якостей важко переоцінити, а тому постає питання про необхідність 

«виявлення» у претендента на посаду прокурора необхідних моральних 

якостей. 



72 
 

Таке «виявлення» має відбуватися на етапі відбору кандидатів, 

зокрема, на етапі складання кваліфікаційного іспиту чи відразу після цього. 

Установлення обов’язкових моральних якостей у кандидатів повинні 

здійснювати уповноважені особи, яким належить вирішититакі завдання: 

1) визначити, які ознаки слід вважати такими, що характеризують 

доброчесність; 2) визначити методику встановлення наявності відповідних 

ознак у конкретногопретендента на посаду. Вирішення першого завдання 

можна знайти у вищевказаних нормативно-правових актах. Методика ж 

установлення наявності необхідних моральних якостей особи лежить у 

площині психології, а не права, оскільки потребує встановлення 

психофізіологічних властивостей людини. Отже, виникає потреба 

проведення тестування чи/та співбесіди з особою, яка претендує на зайняття 

посади працівника прокуратури, саме спеціалістами із психології. 

Отже, необхідною на сьогодні є розробка Методики перевірки 

наявності в особи, яка бажає стати працівником прокуратури,тихморальних 

якостей, що свідчать про її доброчесність,із залученням спеціалістів у сфері 

психології. Таку Методикуслід застосовувати при прийнятті на роботу 

працівників прокуратури з залученням спеціалістів у сфері психології. 

З огляду на викладене вище, пропонуємовикласти ст. 32-1 чинного 

Закону України «Про прокуратуру» у наступній редакції: 

«Стаття 32-1. Перевірка моральних якостей кандидата на посаду 

прокурора. 

1. Разом із проведенням спеціальної перевірки кандидатів на посаду 

прокурора, визначеної у ст. 32 цього Закону, кожен кандидат проходить 

співбесіду та тестування з психологом щодо встановлення моральних 

якостей кандидата. Співбесіда та тестування провадяться відповідно до 

Методики перевірки наявності в особи, яка бажає стати працівником 

прокуратури, необхідних моральних якостей». 

Чинним Законом України «Про прокуратуру» виділяються додаткові 

ознаки трудової правосуб’єктності для окремих груп працівників 



73 
 

прокуратури, зокрема, для працівників військової прокуратури, 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й Генерального прокурора. 

Розглянемо такі ознаки окремо. 

Що стосується працівників військової прокуратури, тут вищевказаний 

нормативно-правовий акт у ст. 27 містить додаткову ознаку їх трудової 

правосуб’єктності – наявність у особи офіцерського звання [224]. Згідно зі ст. 

5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 

25 березня 1992 за № 2232-ХІІ до офіцерського складу (армійського та 

корабельного) входять: молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, 

капітан (капітан-лейтенант), майор (капітан 3-го рангу), підполковник 

(капітан 2-го рангу), полковник (капітан 1-го рангу), генерал-майор (контр-

адмірал), генерал-лейтенант (віце-адмірал), генерал-полковник (адмірал), 

генерал армії України [203]. У ст. 27 розглядуваного Закону передбачається, 

що в окремих випадках за наказом Генерального прокурора України на 

посади прокурорів та слідчих військової прокуратури можуть бути 

призначені особи, які не є військовослужбовцями і не перебувають у запасі та 

наділені іншими ознаками трудової правосуб’єктності працівників 

прокуратури [224]. 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури додатково 

повинні бути наділені ознакою відсутності в них стажу роботи (незалежно 

від тривалості) у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з 

корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, 

податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України та митних органах протягом 5-ти 

років до дня набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 року(п. 3-1 Перехідних положень цього нормативно-

правового акта) [224]. 

Відповідно до ст. 40 чинного Закону України «Про прокуратуру» 

ознаками трудової правосуб’єктності Генерального прокурора України є: 

 вища освіта; 
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 стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або 

правоохоронному органі не менше 5-ти років;  

 володіння державною мовою; 

 високі морально-ділові, професійні якості та організаторські 

здібності; 

 повна цивільна дієздатність особи; 

 відсутність захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків 

прокурора; 

 відсутність незнятої чи непогашеної судимості або 

адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення. 

Характеристику стажу роботи в галузі права ми наводили раніше. 

Щодовисоких морально-ділових і професійних якостей та організаторських 

здібностей, зазначимо, що чинне законодавство України не надає визначення 

цим поняттям. За аналогією з доброчесністю, що вже характеризувалася 

нами, високі морально-ділові та професійні якості, а також організаторські 

здібності є оціночною категорією, яка визначається в кожному конкретному 

випадку Президентом і депутатами Верховної Ради України під час 

призначення Генерального прокурора України на посаду. При цьому важливо 

враховувати положення нормативно-правових актів України та міжнародних 

документів, що стосуються морально-етичних та ділових якостей працівника 

прокуратури, які згадувалися раніше. 

Підсумовуючи викладене в цьому підрозділі можемо назвати ознаки 

спеціальної правосуб’єктності працівників прокуратури, що випливають зі 

змісту чинного законодавства України у розглядуваній царині, а саме: 

громадянство України, вища юридична освіта, неперебування особи в інших 

трудових правовідносинах та дотримання існуючих обмежень щодо 

сумісництва та суміщення посади з іншими видами діяльності, визначеними 

в антикорупційному законодавстві, невходження особи до складу будь-якої 

політичної партії, відсутність судимості й факту притягнення до 
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адміністративної відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення, наявність певного стажу, володіння державною мовою, 

невизнання особи судом обмежено дієздатною або недієздатною, відсутність 

захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків прокурора, а також 

характеристик, що обмежують зайняття посади прокурора відповідно до 

Закону України «Про очищення влади», доброчесність. 

Додаткові ознаки трудової правосуб’єктності існують для прокурорів 

військових прокуратур, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та Генерального прокурора України. 

 

2.3. Особливості змісту трудових правовідносин за участі 

працівників прокуратури 

 

Як зазначає О. М. Ярошенко, зміст трудових правовідносин складають 

трудові права та обов’язки їх сторін [264, c. 184]. Суб’єктивне трудове право 

й відповідний йому обов’язок утворюють юридичний зв’язок уповноваженої 

та зобов’язаної сторін [264, c. 184]. Причому трудове правовідношення 

складається з декількох юридичних зв’язків. Так, правовідношення, що 

виникає на підставі трудового договору, містить у собі декілька правових 

зв’язків, оскільки працівник зобов’язується виконувати визначену цією 

угодою роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а 

роботодавець – виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати, необхідні 

для виконання роботи, умови праці передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін [264, c. 184].Особливістю трудових 

правовідносин є те, що кожна зі сторін договору виступає щодо іншої і як 

зобов’язана, і як уповноважена особа, а також має не окремі права та 

обов’язки, а їх комплекс. Права та обов’язки працівника та роботодавця є 

кореспондуючими, тобто певному праву працівника відповідає обов’язок 

роботодавця і навпаки [264, c. 184]. 



76 
 

В. О. Процевський також розглядає зміст трудових правових 

правовідносин як сукупність прав та обов’язків їх сторін [235, c. 65]. На 

думку М. І. Іншина, зміст трудових правовідносин становить собою 

своєрідний синтез фактичного(тобто здатність суб’єктів до вольових актів, до 

діяльності) та юридичного (тобто норм права). У результаті зміст будь-яких 

правовідносин набуває подвійного характеру. У правовій доктрині 

розрізняють юридичний і фактичний змістправовідносин. Фактичний зміст– 

це самі дії, в яких реалізуються суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Він 

включає тільки один з можливих варіантів реалізації суб’єктивного права або 

юридичного обов’язку. Основними елементами правовідносин, їх 

юридичним змістом у правовій науці визнають суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки суб’єктів. Юридичний зміст трудових правовідносин – це 

можливість певних дій уповноваженої особи і необхідність певних дій 

зобов’язаної особи. Трудові правовідносини є складними, вони утворюються 

системою різнопланових суб’єктивних прав і юридичних обов’язків [112, 

c. 126-127].  

В. І. Прокопенко вважає, що трудові правовідносини є досить складним 

явищем, зміст яких поєднує з правомочності і обов’язки його суб’єктів. 

Кожен трудовий обов’язок і відповідаюча йому правомочність є 

елементарними правовими відносинами, що входять в соціалістичні трудові 

правовідносини.Робітники і службовці зобов’язані працювати чесно й 

сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, поліпшувати якість продукції, 

дотримуватись технологічної дисципліни, вимог з охорони праці, техніки 

безпеки й виробничої санітарії, берегти і зміцнювати соціалістичну 

власність.Адміністрація підприємств, установ та організацій зобов’язана 

правильно організовувати працю робітників і службовців, створювати умови 

для зростання її продуктивності, забезпечувати трудову і виробничу 

дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил її 

охорони, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати 

умови їх праці й побуту.На робітників і службовців у трудових 
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правовідносинах покладається обов’язок виконувати покладену на них 

трудову функцію, що означає виконання відповідної роботи за тією посадою, 

професією, спеціальністю або кваліфікацією, за якою працівника було 

прийнято на роботу. Саме посадою, професією, спеціальністю або 

кваліфікацією визначається трудова функція працівника і обсяг його 

обов’язків.Обов’язками працівників є також вчасне і старанне виконання 

роботи за нарядами і завданнями. виконання норм виробітку та їх 

перевиконання, суворе дотримання технологічної дисципліни, досягнення 

високих показників у роботи. Робітники і службовці зобов’язані берегти 

соціалістичну власність; машини, верстати, інструменти, матеріали, спецодяг 

та інше, дотримуватися вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та 

інструкціями, користуватися виданим спецодягом і запобіжними пристроями, 

тримати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримуватися 

чистоти в цеху і на території підприємства і передавати іншому працівникові 

своє робоче місце в належному стані і чистоті [231, c. 26-27]. 

Р. З. Лівшицьпідкреслює, що інтереси роботодавця є 

виробничоюстороною трудових відносин, інтереси ж працівника – їх 

соціальна сторону. Протиріччя соціального і виробничого елементів є 

неминучим, адже воно закладено у природі трудового відношення, його 

генетичному коді [109, c. 59-60]. 

Як наголошує О. О. Коваленко, сьогодні сторони трудового договору за 

своїм волевиявленням можуть змінювати умови, встановлені трудовим 

законодавством у бік покращання. Вони можуть домовитися про будь-які 

умови трудового договору, але ці домовленості не можуть погіршувати 

становище працівника порівняно з чинним законодавством, як не можуть і 

скасовувати чи зменшувати рівень тих юридичних гарантій, які закладені в 

нормах трудового права для працівників [125, c. 67].Правознавець зауважує, 

що всі права та обов’язки, встановлені трудовим договором, а також 

законодавством, актами соціального діалогу, локальними актами, що 
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регулюють виконання роботи, визначеною цим договором, є умовами 

останнього. При цьому воля сторін трудового договору щодо окремих його 

умов визначається домовленістю сторін безпосередньо, а що стосується 

інших умов, передбачених чинним законодавством, актами соціального 

діалогу, локальними актами – опосередковано, тобто через домовленість 

виконання роботи, зумовлену сторонами у трудовому договорі [126, c. 294]. 

Виникає запитання: наскільки можливість зміни змісту трудових 

правовідносин за домовленістю сторін стосується працівників прокуратури? 

Розглянемо йогобільш детально. 

В. І. Щербина зауважує, що суб’єктивні трудові права працівника, 

відображаючи найважливіші моменти трудових правовідносин, можуть бути 

поділені на 3 групи. Це права пов’язані: 

– з виконанням обумовленої трудової функції (наприклад, згідно п. 3 

ст. 29 Кодексу законів про працю України до початку роботи за укладеним 

трудовим договором роботодавець зобов’язаний визначити працівникові 

робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами); 

– із забезпеченням нормальних умов праці(відповідно до ч. 1 ст. 153 

Кодексу законів про працю України на всіх підприємствах, установах, 

організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці); 

– з належною моральною та матеріальною оцінкою роботи 

працівника(за ст. 145 Кодексу законів про працю України працівникам, які 

успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу 

чергу переваги і пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового 

обслуговування (путівки в санаторії та будинки відпочинку, поліпшення 

житлових умов тощо), а також перевагиа при просуванні по роботі) [284, 

с. 93, 94]. 

Більшість суб’єктивних трудових прав складаються з низки конкретних 

юридичних можливостей. Наприклад, зміст права на відпочинок поєднує 

право працювати не більше передбаченої законом тривалості робочого дня і 
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робочого тижняі право користуватися часом щоденного відпочинку й 

можливість мати щорічну відпустку та ін. [284, с. 94]. 

Основні трудові права працівника зазначені у ст. 2 Кодексу законів про 

працю України, в якій вказується, що право громадян на працю, – тобто на 

одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого мінімального 

розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, 

забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості 

населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової 

кваліфікації, а за необхідності забезпечує перепідготовку осіб, 

вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку. Громадяни 

реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про 

роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. 

Громадяни мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження 

робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, на 

здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на 

вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому 

законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою чи 

організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального 

страхування у старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати 

працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, звернення до суду 

для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи 

або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші 

права, встановлені законодавством [127]. 

Серед трудових прав людини важливе місце посідає право на працю 

або право на її свободу, яке закріплюється у ст. 43 Конституції України. 

Свобода праці – це можливість вільно обирати рід діяльності і професію, 

застосовувати свою працю, у тому числі й у формі несамостійної (найманої) 

праці, за допомогою вступу у трудові відносини з роботодавцем [108, с. 36]. 

Право на працю за чинним законодавством України, на думку Р. І. Шабанова, 

вперше стало саме правом людини, а не її обов’язком, а небажання 
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працездатної людини працювати тепер не є підставою для притягнення її до 

юридичної відповідальності [278, c. 14]. Таким чином, принцип свободи 

праці знаходить своє продовження й конкретизацію в принципі свободи 

трудового договору, на що увагу звертають С. М. Прилипко та 

О. М. Ярошенко. На їх думку, свобода трудового договору знаходить свій 

прояв у тому, що кожен має право: 1) розпоряджатися своїми здібностями до 

праці; 2) обирати рід діяльності або відмовитися від будь-якої діяльності; 

3) запропонувати себе як найманий працівник будь-якому роботодавцеві; 

4) вільно обговорювати умови трудового договору – погоджуватися з ними 

або відмовлятися від них [197, с. 106]. 

В. О. Процевський розглядає право на працю як сукупність 

правомочностей, тобто передбачених у законі можливостей поведінки 

суб’єктів права, які виявляються: 1) у виборі професії, роду занять, роботи, 

що відповідає здібностям людини та професійно-освітній підготовці; 2) після 

укладення трудового договору – у вимозі від підприємства надання роботи 

відповідно до обраної професії, кваліфікації, спеціальності, виду занять; 3) у 

вимозі оплати праці відповідно до кількості і якості витраченої праці і 

результатів, а також створення здорових і безпечних умов праці; 4) у 

зверненні до державних органів у разі порушення другою стороною 

трудового договору, трудових прав і гарантій для відновлення свого 

права[236, c. 86]. 

Важливого значення для цієї стадії реалізації права на працю 

набувають гарантії. Згідно з ст. 6, 7 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні та культурні права (1996 р.), ст. 1, 20 Європейської Соціальної 

Хартії (1961 р.) (переглянутої в 1996 р.), Конституцією України та 

КЗпПУкраїни закріплюють для кожного рівні можливості для реалізації своїх 

трудових прав (ст. 2
1
).Забороняється необґрунтована відмова в укладенні 

трудового договору, будь-яке пряме або непряме обмеження прав або 

встановлення прямих або непрямих переваг при його укладенні залежно від 

статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, 
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соціального й посадового положення, місця проживання, політичних 

поглядів, релігійних переконань, членства в професійних спілках та інших 

об’єднаннях громадян, характеру занять (ч. 1, 2 ст. 22). 

На думку О. І. Процевського, система загальних і спеціальних 

(юридичних) гарантій, прав і свобод людини і громадянина у галузі 

трудового права становить собою сукупність умов, чинників і засад, 

спрямованих як на реалізацію права на працю, так і на розвиток людини у 

процесі трудової діяльності й на її захист. Саме ця гарантія забезпечується 

державою [238, c. 97]. 

У сучасних умовах, однак, не можна допустити того, щоб гарантії для 

працівників збільшувалися за рахунок іншої сторони – роботодавця. 

Держава, зобов’язуючи останнього укладати трудовий договір (з вагітними 

жінками, жінками, які мають дітей до 3-х років, самотніми матерями дітей до 

14 років, молодими фахівцями та ін.) або переукладати його з вивільненим 

працівником за іншою вакантною посадою, перекладає цим тягар турбот 

соціально незахищених категорій громадян саме на роботодавців [109, c. 58, 

59].  

Працівники прокуратури наділені основними загальними трудовими 

правами та обов’язками з урахуванням специфіки роботи в цих органах. Так, 

відповідно до п. 15 Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників 

прокуратури Харківської області [190], працівники органів прокуратури 

Харківської області користуються правами і свободами, що гарантуються 

громадянам України Конституцією і законами України. Вони мають право: 

 на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників прокуратури Харківської області та 

інших осіб; 

 брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень у 

межах своїх повноважень; 
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 на оплату праці залежно від займаної посади, класного чину чи рангу 

(для державних службовців), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та 

стажу роботи; 

 на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії; 

 вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, 

на думку працівника, звинувачень або підозри; 

 на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці; 

 на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу; 

 захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних 

органах та у судовому порядку; 

 безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються 

проходження служби (перебування на роботі), у необхідних випадках давати 

особисті пояснення. 

Аналогічний перелік прав містять і Правила внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників органів прокуратури Рівненської області[188]. 

Закріплення переліку прав працівників прокуратури на рівні правил 

внутрішнього трудового розпорядку існуєй у деяких зарубіжних країнах, 

наприклад у РФ [61]. 

Розглянемо детально право працівника прокуратури на оплату праці. За 

ч. 4 ст. 43 Конституції України кожен має право на заробітну плату, не нижчу 

від визначеної законом [134]. Ст. 21 Закону України «Про оплату праці» від 

24 березня 1995 за № 108/95-ВР конкретизує це право та визначає, що кожен 

працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і 

колективного договору й на підставі укладеного трудового договору. Розмір 

заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором і 

за мінімальний розмір заробітної плати, якщо невиконання норм виробітку, 
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виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших 

передбаченихчинним законодавством причин, які мали місце з вини 

працівника. Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно 

від походження, соціального й майнового стану, расової та національної 

належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду й 

характеру занять, місця проживання [214]. 

Спеціальна норма щодо оплати праці працівників прокуратури, що 

міститься у ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 р., № 1789-XII (чинного на момент написання цієї дисертації), вказує, 

що заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається із 

посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років і має 

забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними 

своїх службових обов'язків, як і для закріплення кваліфікованих кадрів. 

Надбавки за вислугу років установлюються також іншим працівникам 

прокуратури (спеціалістам, службовцям, робітникам). Розміри посадових 

окладів, надбавок за класні чини й вислугу років затверджуються Кабінетом 

Міністрів України [223].Схеми посадових окладів працівників прокуратури 

встановлені постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування 

структури та умов та оплати праці працівників органів прокуратури» 

від31 травня 2012 р.,№ 505 [229]. Ця постанова надає право керівникам 

органів прокуратури в межах затвердженого фонду оплати праці 

встановлювати працівникам органів прокуратури посадові оклади відповідно 

до затверджених цією постановою схем посадових окладів.Заступникам 

керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не 

передбачені цією постановою, встановлювати посадові оклади на 3-7 

відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного 

керівника, а також установлювати надбавку за високі досягнення у праці або 

за виконання особливо важливої роботи:  
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 працівникам – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки 

(винагороди) за вислугу років; 

 прокурорам та слідчим органів прокуратури, іншим працівникам 

прокуратури, які безпосередньо займаються розробленням проектів 

нормативно-правових актів, провадять експертизу проектів таких актів (якщо 

положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) –в розмірі 

до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин 

(ранг державного службовця) та вислугу років. 

Також вказана постанова надає можливість здійснювати преміювання 

працівників прокуратури відповідно до їх особистого внеску в загальні 

результати роботи, а також з нагоди державних і професійних свят та 

ювілейних дат у межах фонду преміювання, в розмірі не менш 10 відсотків 

посадових окладів та економії фонду оплати праці. Конкретні умови, порядок 

та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про 

преміювання. Крім цього, встановлюється можливість надавати працівникам 

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і для 

оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує 

середньомісячної заробітної плати працівника. 

Як бачимо, право працівників прокуратури на належну оплату праці 

передбачено законодавством і деталізовано в підзаконних актах. До 

суб’єктивного права працівника прокуратури на отримання належної плати 

за свою працю встановлюється кореспондуючий обов’язок роботодавця 

оплачувати вчасно й у встановленому розмірі його працю. 

Аналіз схем посадових окладів працівників прокуратури дозволив 

зробити висновок, що для працівників такої кваліфікації розміри окладів є 

дуже заниженими. Для багатьох із них вони не на багато вищі за розмір 

мінімальної заробітної плати. З урахуванням того, що працівники органів 

прокуратури наділені владними повноваженнями, виконують функції 

держави й виконують специфічну роботу у зв’язку з тим, що вони є 
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співробітниками правоохоронних органів, вважаємо, що матеріальне 

забезпечення розглядуваної категорії працівників має бути значно збільшено, 

що позитивно вплине на боротьбу з корупцією в державі. 

Що стосується права на відпочинок, то потрібно зазначити, що 

прокуророві відповідно до ст. 82 Закону України «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 р.надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 

30 календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі, що не 

перевищує його середньомісячної заробітної плати.Прокуророві, який має 

стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, надається додаткова 

оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.Прокурорам 

надаються додаткові та інші відпустки, передбачені законом.Для виконання 

невідкладних і непередбачуваних завдань вони можуть бути відкликані зі 

щорічної основної чи додаткової оплачуваної відпустки. Частина 

невикористаної відпустки надається прокурорам у будь-який час 

відповідного року або приєднується до відпустки в наступному році з 

відшкодуванням непередбачуваних витрат у зв’язку з відкликанням з 

відпустки [224]. 

Детально час роботи і відпочинку, а також порядок надання відпусток 

працівникам прокуратури регламентується правилами внутрішнього 

трудового розпорядку прокуратур конкретних областей. 

Відповідно до статей 81 та 89 чинного Закону України «Про 

прокуратуру» фінансування оплати праці прокурорів та фінансування 

прокуратури взагалі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України. Фінансується прокуратур згідно з кошторисами і щомісячними 

розписами видатків, затвердженими Генеральним прокурором України, у 

межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на 

поточний бюджетний період. Прокурор забезпечується окремим робочим 

місцем та необхідними для роботи засобами. Органи прокуратури мають 

транспортні і матеріально-технічні засоби в затвердженому Генеральним 

прокурором України порядку, у межах видатків, затверджених у Державному 
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бюджеті України на їх утримання. Місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування забезпечують розташовані на їх території органи 

та установи прокуратури відповідними службовими приміщеннями на 

умовах оренди (статті 90-91 Закону України «Про прокуратуру»)[224]. 

Відповідно до ст. 83 цього нормативно-правового акту прокурор, який 

потребує поліпшення житлових умов, після призначення на посадуотримує 

службове житло за місцем знаходження прокуратури. Прокурор та члени 

його сім’ї користуються в установленому порядку безоплатним медичним 

обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я. Члени сім’ї 

прокурора, які проживають разом з ним, обслуговуються у тих медичних 

закладах, що й прокурор. Прокуророві може надаватися матеріальна 

допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не 

перевищує його середньомісячної заробітної плати. На військовослужбовців 

військової прокуратури поширюються всі соціальні і правові гарантії 

передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими законодавчими актами 

про військову службу [224]. 

Поряд з правами працівники прокуратури зобов’язані виконувати 

покладені на них трудові обов’язки. До найважливіших суб’єктивних 

трудових обов’язків такого працівника відносяться: працювати чесно і 

сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, 

підвищувати продуктивність праці, рівень своєї професійної кваліфікації, 

виконувати роботу на високому якісному рівні, додержуватися трудової і 

технологічної дисципліни, вимог нормативно-правових актів про охорону 

праці, дбайливо ставитись до майна власника, з яким укладено трудовий 

договір. Конкретизуються трудові обов’язки працівників у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, в посадових і робочих інструкціях, 

правилах і положеннях про виконання тих чи інших робіт. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
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Згідно з п. 16 Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників 

прокуратури Харківської області основними обов'язками працівників 

прокуратури Харківської області є: 

 дотримання Конституції України, Закону України «Про 

прокуратуру», інших законів України, Регламенту прокуратури Харківської 

області, цих Правил та інших нормативних актів Генерального прокурора 

України та прокурора області; 

 сприяння утвердженню верховенства закону, забезпеченню 

демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм 

та правил суспільного життя; 

 сумлінно виконувати покладені на них функціональні обов'язки, 

своєчасно і точно виконувати накази, розпорядження, вказівки і доручення 

керівництва Генеральної прокуратури України, керівників прокуратури 

області та її відповідних структурних підрозділів у межах визначених 

повноважень; 

 виявляти ініціативу в роботі, підвищувати її якість та ефективність; 

 не допускати порушень прав і свобод людини, вчинення проступків, 

у тому числі корупційних проявів, які порочать їх як працівників; 

 уживати заходів з недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про 

наявність останніх; 

 зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала 

відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, 

яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню; 

 постійно вдосконалювати свою професійну майстерність; 

 дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, 

гігієни праці і протипожежної безпеки, передбачених відповідними 

правилами та інструкціями; 
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 утримувати в порядку своє робоче місце, забезпечувати економне 

витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів 

(цінностей); 

 вживати заходів до негайного усунення причин і умов, що 

створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та 

негайно повідомляти про це керівництво прокуратури Харківської області; 

 суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління тютюнових 

виробів на робочих місцях, сходах, у тамбурах, туалетах, складських та 

виробничих приміщеннях, крім спеціально відведених місць чи обладнаних 

кімнат; 

 під час виконання службових обов'язків та перебування в 

приміщеннях прокуратури дотримуватися ділового стилю одягу; 

 носіння форменого одягу під час урочистих заходів, а також у 

випадках, визначених керівництвом Генеральної прокуратури України та 

прокуратури області. У форменому одязі не рекомендується відвідувати 

магазини, ринки, ресторани, розважальні заклади та інші торговельні об'єкти, 

якщо це не пов'язано з виконанням службових обов'язків; 

 виконувати доручену роботу особисто йне передоручати її 

виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених 

законодавством[190]. 

Як уже зазначалося, суб’єктивним правам та обов’язкам працюючого 

кореспондуються відповідні права та обов’язки роботодавця. Суб’єктивні 

права і юридичні обов’язки роботодавця, як правило, знаходять своє відбиття 

в нормах законодавства, статуті чи положенні організації, локальних 

нормативних і організаційно-розпорядчих актах. Перерахувати всі ці права і 

обов’язки складно, але їх можна згрупувати в певні комплекси. Отже, права і 

обов’язки роботодавця умовно поділяються на декілька груп. 

Перша група становить собою комплекс прав і обов’язків, пов’язаних з 

формуванням кадрів трудового колективу та організацією їх праці. Так, ч. 1 

ст. 42 Кодексу законів про працю України при скороченні чисельності чи 
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штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 

надає роботодавцеві право на залишення на роботі працівників з більш 

високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Інакше кажучи, 

роботодавець вправі залишити на роботі кращих, звільнивши з 

організаційних чи економічних мотивів недобросовісних чи 

некваліфікованих працівників.  

До другої групи входять права і обов’язки, пов’язані з оплатою праці 

працівників, гарантій і компенсацій, а також соціально-культурного та 

житлово-побутового обслуговування. Згідно з ч. 5 ст. 96 Кодексу законів про 

працю України кваліфікаційні розряди підвищуютьнасамперед, робітникам, 

які успішно виконують встановлені норми праці і сумлінно ставляться до 

своїх трудових обов’язків. 

Третя група характеризується правами і обов’язками, спрямованими на 

забезпечення трудової дисципліни й на сприяння всесторонньому розвитку 

особистості працівника. Наприклад, ст. 141 Кодексу законів про працю 

України зобов’язує роботодавця забезпечувати трудову і виробничу 

дисципліну, уважно ставитися до потреб запитів працівників, поліпшувати 

умови їх праці та побуту [112,c.127–129].  

Регламентація прав та обов’язків роботодавця працівників органів 

прокуратури закріплена, зокрема, й у локальних нормативно-правових актах, 

приміром, у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Так, в п. 20 

Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників прокуратури 

Харківської області [190] встановлено, що працівники керівного складу 

прокуратури області у межах наданих їм повноважень зобов'язані: 

 неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю; 

 створювати для працівників умови, необхідні для ефективного 

виконання покладених на них обов'язків; 

 матеріально стимулювати і заохочувати працівників за 

результатами їх особистої роботи; 
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 вживати заходи, спрямовані на зміцнення трудової та виконавчої 

дисципліни, на дотримання встановлених режимів праці і відпочинку для 

працівників прокуратури; 

 виконувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, 

гігієни праці та протипожежної безпеки відповідно до законодавства; 

 сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників; 

 здійснювати необхідні заходи з профілактики виробничого 

травматизму та захворювань; 

 у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати 

пільги і компенсації у зв'язку з умовами праці; 

 забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, 

економічних і правових знань працівників прокуратури. 

Працівники керівного складу прокуратури Харківської області не 

мають права вимагати від підпорядкованих їм працівників виконання роботи, 

не зумовленої трудовим договором чи функціональними обов'язками. 

Керівництво прокуратури Харківської області забезпечує економне і 

раціональне витрачання фонду оплати праці, виплату заробітної плати у 

встановлені терміни (1 й 16 числа кожного місяця). Якщо день її виплати 

збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 

виплачується напередодні. 

Як короткий підсумок можемо зазначити, що трудові права та 

обов’язки працівників прокуратури регламентуються як загальними 

нормативно-правовими актами у сфері трудових відносин (Кодекс законів 

про працю, Закон України «Про відпустки», Закон України «Про оплату 

праці»), так і спеціальними нормативно-правовими актами (Закон України 

«Про прокуратуру», правила внутрішнього трудового розпорядку відповідної 

прокуратури). 

Трудові права та обов’язки працівників прокуратури можна також 

поділити на загальні, властиві всім працівникам, та спеціальні, що 
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стосуються тільки працівників прокуратури й характеру виконуваної ними 

роботи. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Правове регулювання трудових правовідносин працівників 

прокуратури на сьогодні перебуває в стадії реформування: поряд із новим 

Законом України «Про прокуратуру», що набув чинності 15 липня 2015 р., 

діє значна кількість підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на 

виконання Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р., 

№ 1789-ХІІ. 

2. Правове регулювання трудових правовідносин працівників 

прокуратури здійснюється загальними та спеціальними нормативно-

правовими актами загальнодержавного значення – законами та підзаконними 

нормативно-правовими актами, а також актами соціального партнерства 

різного рівня та локальними нормативно-правовими актами. 

3. Диференціація правового регулювання на рівні актів соціального 

партнерства та локальних нормативно-правових актів не відбувається. Ці 

документи за своїм змістом майже повністю повторюють положення 

спеціальних законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері 

регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури. 

4. Існує необхідність поступового реформування сфери трудових 

правовідносин працівників прокуратури в плані запровадження 

децентралізації правового регулювання за рахунок розширення кола питань, 

що визначаються на рівні актів соціального партнерства – галузевих та 

регіональних угод. 

5. При регулюванні трудових правовідносин працівників прокуратури 

пропонується розробити Державну цільову програму із розвитку соціального 

партнерства,у якій окреслити такі питання:завдання із розробки спеціального 

правового регулювання відносин щодо підписання актів соціального 
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партнерства між профспілковими організаціями працівників прокуратури та 

державою в особі органів державної влади, що виступають роботодавцями 

цих працівників;проведення переговорів між профспілковими організаціями 

працівників прокуратури та органами державної влади, що забезпечують 

зайнятість цієї верстви працівників, щодо розширення кола питань, які мають 

бути врегульовані актами соціального партнерства на різних 

рівнях;планування бюджетного фінансування діяльності органів прокуратури 

в такий спосіб, щоб забезпечити можливість реалізації положень актів 

соціального партнерства зі сторони роботодавців;визначення порядку 

впровадження регулювання трудових правовідносин працівників 

прокуратури на рівні актів соціального партнерства з можливим проведенням 

експерименту в встановлених адміністративних одиницях. 

6. Спеціальний правовий статус працівників прокуратури як суб’єктів 

трудових правовідносин обумовлений наявністю спеціального правового 

регулювання цієї групи трудових правовідносин на рівні із загальним 

правовим регулюванням. 

7. Складовою спеціального правового статусу працівників прокуратури 

є, у першу чергу, наявність у них спеціальної трудової правосуб’єктності, 

ознаками якої є: громадянство України, вища юридична освіта, 

неперебування особи в інших трудових правовідносинах та дотримання 

інших обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності, встановленими в антикорупційному законодавстві, невходження 

особи до складу політичної партії, відсутність судимості та непритягнення 

особи до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення, наявність певного стажу, володіння державною мовою, 

невизнання особи судом обмежено дієздатною або недієздатною, відсутність 

захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків прокурора, а також 

характеристик, що обмежуютьправо зайняття посади прокурора відповідно 

до Закону України «Про очищення влади», доброчесність. 
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8. Пропонується нова редакція ст. 32-1  Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року наступного змісту: «Стаття 32-1. 

Перевірка моральних якостей кандидата на посаду прокурора. Разом із 

проведенням спеціальної перевірки кандидатів на посаду прокурора, 

визначеної в ст. 32 цього Закону, кожен кандидат проходить співбесіду та 

тестування з психологом щодо встановлення моральних якостей кандидата. 

Співбесіда та тестування провадяться відповідно до Методики перевірки 

наявності в особи, яка бажає стати працівником прокуратури, необхідних 

моральних якостей». 

9. Обґрунтовано необхідність розроблення Методики перевірки 

наявності в особи, яка бажає стати працівником прокуратури, необхідних 

моральних якостей із залученням фахівців у сфері психології.  

10. Трудові права й обов’язки працівників прокуратури 

регламентуються як загальними нормативно-правовими актами у сфері 

трудових відносин (Кодекс законів про працю України, Закони України «Про 

відпустки», «Про оплату праці»), так і спеціальними нормативно-правовими 

актами (Закон України «Про прокуратуру», правила внутрішнього трудового 

розпорядку відповідної прокуратури). 

11. Трудові права та обов’язки працівників прокуратури можна 

поділити на загальні, властиві всім працівникам, та спеціальні, що 

стосуються тільки працівників прокуратури й характеру виконуваної ними 

роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

3.1. Правові підстави виникнення трудових правовідносин 

працівників прокуратури 

 

У теорії права зазначається, що будь-які правовідносини виникають, 

змінюються та припиняються на підставі юридичних фактів, визначених у 

нормах права [260, c. 232]. Як слушно відмічає В. О. Процевський, ці факти 

виступають сполучною ланкою між нормою права і суб’єктивними правами 

або юридичними обов’язками суб’єктів трудових правовідносин [234, c. 36]. 

Із теоретичної точки зору, юридичними фактами є життєві обставини, з 

якими норми права пов’язують настання певних правових наслідків – 

виникнення, зміну або припинення правових відносин. Юридичні факти за 

вольовою ознакою поділяють на юридичні дії та юридичні події[259, c. 240]. 

Із теорії трудового права підставами, з якими пов’язуються 

виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин, теж визнаються 

юридичні факти [264, c. 189]. 

Л. В. Солодовник під юридичним фактом трудового права розуміє 

конкретні обставини реальної дійсності, з якими норми трудового права 

пов’язують настання юридичних наслідків, тобто виникнення, зміну, 

припинення трудових та суміжних з ними правовідносин, окремих прав та 

обов’язків суб’єктів у межах цих правовідносин, встановлення інших 

правових наслідків [255, c. 7]. 

В. А. Андронова називає юридичними фактами у трудовому праві 

обставини об’єктивної дійсності, передбачені гіпотезою норми трудового 

права, які в разі їх настання породжують наслідки, закріплені даною нормою, 

тобто зумовлюють виникнення, зміну, припинення або відновлення 
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індивідуальних та колективних трудових правовідносин або перешкоджають 

їх виникненню, зміні, припиненню або відновленню [76, с. 176]. 

На думку О. В. Данилюк, юридичними фактами у трудовому праві 

України є події або діяння (дії або бездіяльність) відповідних суб’єктів 

трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, з якими норми трудового права 

пов’язують виникнення, зміну, призупинення, поновлення або припинення 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у межах цих відносин [103, c. 4]. 

І. І. Метрофанов та О. В. Плескун підкреслюють, що поняття 

«юридичний факт» включає 2 основні моменти: 1) наявність явищ дійсності – 

подій, дій або станів (матеріальний момент); 2) їх передбаченість у нормах 

права як підстав правових наслідків у межах предмета трудового права, 

пов’язаних з життям правовідносин, з дією їх внутрішніх механізмів – 

виникненням, функціонуванням, зміною, призупиненням або припиненням 

трудових правовідносин (юридичний момент). Юридичні факти – це 

передбачені нормами трудового права конкретні життєві обставини (події, 

дії, стани), що служать підставою для настання певних юридичних наслідків 

у межах предмета правового регулювання трудового права [150, c. 20]. 

У деяких випадках правові норми пов’язують виникнення трудових 

правовідносин не з одним юридичним фактом, а з декількома юридичними 

фактами, які теорія права називає фактичним складом[264, c. 190]. 

Окремі автори, наприклад, Л. В. Солодовник,сукупність юридичних 

фактів називають юридичним складом. Вона звертає увагу на те, що у 

трудовому праві, галузева специфіка якого полягає у необхідності 

врахування різноманітних життєвих обставин при регулюванні складних 

суспільних відносин, більшість юридичних наслідків встановлюється не в 

результаті дії окремих юридичних фактів, а як наслідок дії юридичних 

складів [255, c. 16]. 

П. Д. Пилипенко підтримує точку зору тих учених, які переконують, 

що сучасне трудове право передбачає виникнення трудових 

правовідносин на підставі фактичного складу лише в разі призначення на 
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посаду державних службовців за умови конкурсного відбору та у 

випадках, коли згідно з законодавством призначення можливе за 

погодженням (згодою) іншого уповноваженого суб’єкта. Обрання на 

виборні посади та призначення на посаду без обов’язкового проведення 

конкурсу розглядаються як одиничні юридичні факти [164, c. 9]. 

Аналогічну позицію займаєА. В. Андрушко, якадоходить висновку, 

що підставою виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями, як правило, є фактичний склад, елементами якого виступають 

юридичні факти, порядок накопичення яких чітко визначено [77, c. 8,9]. 

На думку О. В. Данилюка, фактичний склад хоча й містить певну 

відповідну кількість юридичних фактів, проте не є їх арифметичною 

сумою.Юридичні наслідки тягне фактичний склад у цілому, в сукупності 

своїх елементів, при цьому заключним елементом виступає не просто 

останній факт, а той, який усе певним чином підсумовує [103, c. 8-9]. 

Необхідно звернути увагу на ту обставину, що в теорії трудового права 

поряд з підставами виділяють умови виникнення трудових правовідносин. 

Зокрема, А. В. Андрушко виникнення трудових правовідносин державних 

службовців пов’язує з умовами та підставами. Ці правові явища, на її 

думку, взаємопов’язані між собою і лише у сукупності спонукають до 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, а з 

юридичної точки зору, вони несуть різне правове навантаження. Різниця між 

ними полягає у тому, що поділ юридичних фактів на умови та підстави 

здійснюється за критерієм їх значимості для правових наслідків, які 

спричиняються ними. До юридичних умов виникнення трудових 

правовідносин дослідниця відносить: рішення конкурсної комісії щодо 

переможця конкурсу; рішення уповноваженого органу (посадової особи) про 

результати проходження стажування претендентом на посаду в органи 

державної служби; рішення уповноваженого органу (посадової особи) про 

результати проходження претендентом підготовки у кадровому резерві 

державної служби. Підставами виникнення трудових правовідносин є 
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передбачені нормами трудового права та законодавства про державну службу 

ті юридичні факти, що безпосередньо зумовлюють виникнення вказаних 

правовідносин.Як стверджує вчена, до них належать акт призначення, акт 

виборів та трудовий договір (контракт). Із урахуванням 

цьоговонапропонуєсвоє трактування умов виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями:це закріплені в нормах трудового 

права та законодавства про державну службу вимоги щодо порядку прийому 

громадян на державну службу. Так, вона виділяє нормативні та 

правосуб’єктні умови виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями.Під нормативними умовами виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями А. В. Андрушкорозуміє 

відповідні норми трудового права та законодавства про державну службу, за 

допомогою яких встановлюється правова регламентація виникнення даних 

правовідносин і які зумовлюють можливість і правомірність вступу особи на 

державну службу. До правосуб’єктних умов виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями А. В. Андрушко відносить: вік, 

стан здоров’я, громадянство, освіту, стать, строк проживання на території 

України, знання державної мови, відсутність судимості та ін. [77, c. 8-9]. 

На думку Н. М. Неумивайченко, умови прийняття на державну службу 

громадян України служать юридичними вимогами, що пред’являються до 

особистості претендента на державну посадудержавної служби, і за 

відсутності яких трудові відносини виникнути не можуть. Що ж до підстав 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, то нею 

зазначається, щотакі відносини виникають, як правило, на підставі 2-х 

юридичних актів – загального і спеціального. Загальним, який призводить до 

виникнення трудових правовідносин, є трудовий договір. Специфічними 

актами встановлення таких правовідносин на державній службі є конкурсний 

відбір і призначення на посаду, які разом з трудовим договором і призводять 

до їх виникнення. Акти конкурсного відбору і призначення на посаду самі по 

собі не є підставами виникнення трудових правовідносин, а поряд з трудовим 
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договором вони виступають одним з елементів фактичного складу й 

породжують такі правовідносини. Зазначені акти, як і укладення трудового 

договору, передбачають волевиявлення особи на зайняття певної посади. 

Трудовий договір може виступати самостійною підставою для виникнення 

правовідносин і може входити до юридичного складу. Якщо прийняття на 

посади державних службовців на підставі актів законодавства може 

здійснюватися без проведення конкурсу, то трудові правовідносини 

державних службовців виникають виключно на підставі трудового договору 

[155, c. 8]. 

О. В. Данилюк здійснює розмежування юридичних підстав і 

юридичних умов виникнення індивідуальних трудових правовідносин. Ним 

зроблено висновок, що юридично значущі умови (факти-умови) не можуть 

наділятися рисами юридичних фактів, оскільки такі умови не мають прямого 

зв’язку з правовими наслідками. Крім того, юридичні умови не можуть 

входити до фактичного складу [103, c. 8, 9]. 

Іншу точку зору має В. І. Прокопенко, зауважуючи, що умовами 

виникнення трудових правовідносин є трудова праводієздатність, наявність 

правової норми (тобто врегульованість відносин нормами трудового права) 

та юридичні факти [230, с. 181–184].Цю позицію підтримують також 

Н. Д. Гетьманцева та І. Г. Козуб[94, с. 231]. 

Проаналізувавши викладені вище думки фахівців у галузі трудового 

права, які займалися дослідженням підстав виникнення трудових 

правовідносин, у тому числі і з державними службовцями, можна дійти 

висновку, що в цьому контексті існують 2 поняття: (а) умови виникнення 

трудових правовідносин і (б) підстави їх виникнення. Позиції щодо умов 

виникнення трудових правовідносин у представників науки трудового права 

дещо різняться, однак в цілому під ними вони розуміють певні, так би 

мовити, об’єктивно існуючі обставини та фактори, що дозволяють порушити 

питання про виникнення таких правовідносин. При цьому самі по собі такі 

умови не призводять до появиостанніх, а лише формують основу для їх 
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виникнення у разі появи відповідних юридичних фактів. Умовами прийняття 

на посаду працівника прокуратури можна вважати наявність в особи всіх 

ознак трудової правосуб’єктності, що були описані в минулому розділі. Такі 

умови є обов’язковими для настання у особи трудових правовідносин на 

посаді працівника прокуратури, однак сама їх наявність не свідчить про 

обов’язковість їх настання. При цьому за відсутності хоча б одного із 

елементів трудової правосуб’єктності особа, яка бажає зайняти посаду 

прокурора, не зможе вчиняти юридично значущих дій, спрямованих на появу 

відповідних юридичних фактів. 

Перейдемо до розкриття юридичних фактів, які є підставою для 

настання трудових правовідносин працівника 

прокуратури.М. Г. Алєксандров звертав увагу, щожиттєві факти самі по собі 

не мають властивості бути юридичними фактами, вони стають юридичними 

фактами тільки, коли їм такого значення надають норми права [1, c. 

219].Аналогічну точку зору підтримують й представники сучасноїдоктрини 

трудового права. Зокрема,як визначає Л. В. Солодовник, життєві обставини 

стають юридичними фактами у результаті їх нормативного опосередкування 

[255, c. 12]. І. І. Митрофанов та О. В. Плескун зауважують, що фактичні 

обставини (події, дії, стани), з якими норма права пов’язує юридичні 

наслідки, слід вивчати в тісному зв’язку з цією нормою права. При цьому 

юридичні факти можуть бути описані вичерпно або у загальному вигляді 

[150, c. 20]. 

Оскільки порядок прийняття осіб на посаду прокурора визначається 

в Законі України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р., встановлення 

підстав виникнення трудових правовідносин працівників 

прокуратуриможливе шляхом аналізу приписів цього нормативно-

правового акта.Виходячи з його приписів, можна стверджувати, що 

порядок зайняття особами посад прокурорів різниться залежно від виду 

прокуратури, в яку наймаються особи.Відповідно до ст. 7 зазначеного 

Закону систему прокуратури України становлять: 1) Генеральна прокуратура 
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України, 2) регіональні прокуратури, 3) місцеві прокуратури, 4) військові 

прокуратури, 5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

На сьогодні в цьому Законі закріплені підстави виникнення трудових 

правовідносин прокурорів місцевих прокуратур, прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та Генерального прокурора України. Як 

вбачається, підстави виникнення трудових правовідносин інших працівників 

прокуратури підлягає врегулюванню в найближчому майбутньому у зв’язку 

із необхідністю комплектації штату прокуратури в законному порядку. 

Враховуючи названі обставини, визначимося із підставами виникнення 

трудових правовідносин прокурорів місцевих прокуратур, прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Генерального прокурора 

України. 

Процедура прийняття особи на посаду прокурора місцевої 

прокуратури складається з нижченаведених етапів: 

1. Прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора. 

ЗазначенаКомісія є колегіальним органом, рішення якого приймається на 

його засіданнях. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її 

загального складу. У ньому зазначається дата і місце його прийняття, члени 

комісії, які брали участь у засіданні, питання, що розглядалися, мотиви 

прийнятого конкретного рішення. Крім того, останнє повинно містити виклад 

передбачених Законом України «Про прокуратуру» вимог, яким має 

відповідати кандидат на посаду прокурора, перелік документів, що 

подаються до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, і кінцевий 

термін їх подання. Рішення підписується головуючим та членами цієї Комісії, 

які брали участь у засіданні,та розміщується на її офіційному веб-сайті 

комісії у 3-денний строк з дня його прийняття. 

2. Подання особами, які виявили бажання стати прокурором, до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відповідної заяви та 
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документів, визначених чинним Законом України «Про прокуратуру». Для 

участі в доборі кандидатів на посаду прокурора особа подає: 

– письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора 

(форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, 

анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів та розміщуються на її 

 31офіційному веб-сайті); 

– копію паспорта громадянина України; 

– анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про 

особу, та автобіографію; 

– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; 

– копію трудової книжки; 

– медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я; 

– копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних); 

– довідку про допуск до державної таємниці (за його наявності); 

– письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації 

про останню з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора 

та проведення щодо неї спеціальної перевірки; 

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою, встановленоюЗаконом України «Про 

засади запобігання і протидії корупції». 

Вимагати від кандидата на посаду прокурора надання інших 

документів забороняється.Прийом документів завершується в день, 

визначений в оголошенні як кінцевий термін їх подання. 

3. Здійснення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

на підставі поданих кандидатами на посаду прокурора документів перевірки 

відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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На цьому етапі провадиться перевірка наявності в осіб, які подали заявки на 

участь у відборі на заміщення посади прокурора місцевої прокуратури, 

спеціальної правосуб’єктності. До участі в доборі кандидатів на цю посаду 

допускаються особи, які подали всі необхідні документи й відповідають 

вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора. Про відмову в 

допуску до кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів приймає вмотивоване рішення. 

4. Складання кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит 

провадиться з метою перевірки рівня теоретичних знань претендентів на 

посаду прокурора у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту 

прав людини, володіння державною мовою, наявність аналітичних 

здібностей і практичних навичок. Іспит складається з анонімного тестування 

та практичного завдання. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

повідомляє кандидатів на посаду прокурора, допущених до кваліфікаційного 

іспиту, про дату, час і місце його проведення не пізніше ніж за 7 днів до 

встановленої дати. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

проводить кваліфікаційний іспит у спеціально відведеному для цього 

приміщенні. Перебіг кваліфікаційного іспиту фіксується за допомогою 

технічних засобів відео- та звукозапису. 

Після кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів забезпечує перевірку робіт, визначає кількість балів, набраних 

кожним кандидатом на посаду прокурора.Після отримання результатів 

кваліфікаційних іспитів Комісія визначає прохідний бал, який не може бути 

нижчим 60 відсотків максимально можливого бала. Результати 

кваліфікаційного іспиту дійсні протягом 3-х років. Особа, яка не склала 

кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складання такого іспиту 

повторно не раніше ніж через рік. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів визначає рейтинг кандидатів на посаду прокурора відповідно до 

кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання 

кваліфікаційного іспиту.  
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5. Оприлюднення Комісією на офіційному веб-сайті списку 

кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Інформація про 

результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду прокурора в 

рейтингу є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-сайті 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

6. Організація Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

спеціальної перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит. 

Зазначена комісія прокурорів організовує спеціальну перевірку кандидатів на 

посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Відповідно до 

ст. 32 чинного Закону України «Про прокуратуру»відомості про особу, які 

підлягають спеціальній перевірці, а також порядок її здійснення 

визначаються Законом України«Про засади запобігання і протидії корупції» 

[207].Однак на момент написання цієї дисертації даний нормативно-правовий 

акт є лише частково чинним щодо фінансового контролю. Питання 

спеціальної перевірки осіб регулюються Законом України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 р.,№ 1700-VII [206]. З метою усунення 

суперечностей, що можуть виникнути в процесі правового регулювання 

відносин із заміщення посад прокурорів місцевих прокуратур, необхідним є 

внесення змін до ч. 1 ст. 32 чинного Закону України «Про прокуратуру» із 

викладенням її в такій редакції: «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів організовує спеціальну перевірку кандидатів на посаду 

прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Відомості про особу, 

які підлягають спеціальній перевірці, а також порядок її здійснення 

визначаються Законом України «Про запобігання корупції». 

Враховуючи приписи чинного Закону України «Про запобігання 

корупції» [206], можна визначити порядок та відомості, що підлягають 

спеціальній перевірці.Відповідно до ст. 56 названого Закону спеціальній 

перевірці підлягають відомості про особу що стосуються: 

 наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з 

яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття чи 

погашення; 

 факту, що особа зазнає, зазнавала раніше адміністративних стягнень 

за правопорушення пов’язані з корупцією; 

 достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

 наявності в особи корпоративних прав; 

 стану здоров’я (щодо перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, 

наявності наукового ступеня, вченого звання; 

 відношення особи до військового обов’язку; 

 наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий 

допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади; 

 поширення на особу заборони займати відповідну посаду, 

передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади». 

7. Визначення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

рейтингу кандидатів на посаду прокурора серед осіб, які успішно склали 

кваліфікаційний іспит та щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також 

зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів. Ця 

Комісія зараховує до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів 

кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит та яким за 

результатами спеціальної перевірки не було відмовлено в зарахуванні до 

резерву. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту 

подання кандидатом на посаду прокурора неправдивих відомостей або 

підроблених документів Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

приймає рішення про відмову в зарахуванні кандидата на заміщення 

вакантних посад прокурорів до резерву.Рішення про відмову в зарахуванні 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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кандидата до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів може бути 

ним оскаржено до суду. 

8. Проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної 

підготовки в Національній академії прокуратури України. Кандидати на 

посаду прокурора, зараховані до резерву на заміщення вакантних посад 

прокурорів, направляються Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів для проходження спеціальної підготовки в Національній академії 

прокуратури України. Кандидат на посаду прокурора проходить протягом 

одного року спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури 

України з метою отримання знань та навичок практичної діяльності на посаді 

прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил 

прокурорської етики.Спеціальна підготовка завершується складанням 

кандидатом на посаду прокурора іспиту у виді анонімного тестування та 

практичного завдання.За результатами проходження ним спеціальної 

підготовки Національна академія прокуратури України приймає вмотивоване 

рішення про успішне чи неуспішне її проходження, копія якого вручається 

кандидатові на посаду прокурора.  

Кандидат на посаду вважається таким, що успішно пройшов спеціальну 

підготовку, якщо за результатом іспиту отримав понад 50 відсотків 

максимально можливого бала.Кандидат на посаду прокурора, щодо якого 

прийнято рішення про неуспішне проходження спеціальної підготовки, може 

оскаржити це рішення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

протягом 15 днів з дня отримання ним копії такого рішення. За результатами 

розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відмовляє в 

задоволенні скарги або задовольняє її та приймає рішення про успішне 

проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки.Про 

результати проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної 

підготовки Національна академія прокуратури України повідомляє 

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.Кандидат, який не 

пройшов спеціальну підготовку успішно, після закінчення строку на 
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оскарження рішення Національної академії прокуратури України (якщо 

скарга не була подана) або за результатами розгляду скарги, у задоволенні 

якої йому було відмовлено, виключається цією Комісією з резерву на 

заміщення вакантних посад прокурорів. 

9. Оголошення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

у разі відкриття вакантних посад прокурорів конкурсу на зайняття таких 

посад серед кандидатів, які перебувають у резерві та пройшли спеціальну 

підготовку. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розміщує 

відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 

10 днів до проведення конкурсу.В оголошенні про проведення конкурсу 

зазначаються орган прокуратури, де є вакантна посада прокурора, кількість 

таких посад та строк, протягом якого кандидати можуть подати заяву про 

участь у конкурсі. 

10. Подання заяви на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади 

прокурора. Кандидат на посаду прокурора, який перебуває в резерві та 

успішно пройшов спеціальну підготовку, може подати до настання 

визначеної Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дати 

письмову заяву із зазначенням прокуратури, в якій він бажає зайняти 

вакантну посаду прокурора. 

11. Проведення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів на підставі рейтингу 

кандидатів. Комісія проводить конкурс на зайняття вакантних посад 

прокурора на підставі рейтингу кандидатів. За наявності в останніх однакової 

кількості балів перевага надається тому кандидатові, який уже працював на 

тимчасово вакантній посаді прокурора або має більший стаж роботи в галузі 

права[224]. 

12. Направлення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

подання керівникові місцевої прокуратури щодо призначення кандидата на 

посаду прокурора. За результатами конкурсу Кваліфікаційно-дисциплінарна 
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комісія прокурорів надсилає керівникові відповідної прокуратури подання 

про призначення кандидата на посаду прокурора органу прокуратури, на 

зайняття вакантної посади в якому кандидат подавав заяву. 

13. Проведення спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним 

законодавством. Відповідно до приписів ст. 35 чинного Закону України «Про 

прокуратуру» до прийняття наказу про призначення кандидата на посаду 

прокурора проводиться спеціальна перевірка, передбачена антикорупційним 

законодавством. Можна дійти висновку, що йдеться про перевірку в порядку 

Закону України «Про запобігання корупції». Особливості проведення такої 

перевірки аналізувалися нами раніше. 

14. Призначення особи на посаду прокурора. Керівник прокуратури за 

наслідками спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним 

законодавством, своїм наказом призначає кандидата на посаду прокурора не 

пізніше 30 днів з дня отримання подання Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів. 

15. Складення особою присяги прокурора. Особа, призначена на посаду 

прокурора, набуває повноважень прокурора після складення Присяги 

прокурора такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на 

службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському 

народові і Україні та урочисто присягаю: неухильно додержуватися 

Конституції та законів України; сумлінним виконанням своїх службових 

обов’язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та 

правопорядку; захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства і держави; постійно вдосконалювати свою професійну 

майстерність, бути принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено 

виконувати свої обов’язки, з гідністю нести високе звання прокурора» [224]. 

Текст Присяги підписується прокурором і зберігається в його особовій 

справі. Процедура її складання визначається Генеральним прокурором 

України. Про складення Присяги вноситься запис у трудову книжку[224]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Таким чином, призначення особи на посаду прокурора місцевої 

прокуратури здійснюється за результатом проходження нею всіх 

вищевказаних етапів, а значить, за результатом послідовного настання 

закріпленої в законі системи юридичних фактів. У випадку ненастання хоча б 

одного із вищевказаних юридичних фактів, настання його не у визначеній 

законом послідовності чи порядку або у разі скасування чи визнання 

недійсним будь-якого із юридичних фактів вважається, що в цілому 

процедура призначення особи на посаду прокурора місцевої прокуратури не 

була ним успішно пройдена.  

У зв’язку із цим можна вести мову про існування фактичного складу 

виникнення трудових правовідносин працівника місцевої прокуратури, який 

складається з таких юридичних фактів: прийняття Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів рішення про проведення добору 

кандидатів на посаду прокурора; подання особами, які виявили бажання 

стати прокурором, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

відповідної заяви та документів, установлених чинним Законом України 

«Про прокуратуру»; здійснення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів на підставі поданих кандидатами на посаду прокурора документів 

перевірки відповідності осіб вимогам, що пред’являються до кандидата на 

посаду прокурора; складання кваліфікаційного іспиту; оприлюднення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на офіційному веб-

сайті списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; 

організація Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів спеціальної 

перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; визначення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рейтингу кандидатів на 

посаду прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та 

щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також зарахування їх до 

резерву на заміщення вакантних посад прокурорів; проходження кандидатом 

на посаду прокурора спеціальної підготовки в Національній академії 

прокуратури України; оголошення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
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прокурорів у разі відкриття вакантних посад прокурорів конкурсу на 

зайняття таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві та пройшли 

спеціальну підготовку; подання заяви на участь у конкурсі на зайняття 

вакантної посади прокурора; проведення Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією прокурорів конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів на 

основі рейтингу кандидатів; направлення Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією прокурорів подання керівникові місцевої прокуратури щодо 

призначення кандидата на посаду прокурора; проведення спеціальної 

перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством; призначення 

особи на посаду прокурора; складення особою Присяги прокурора. 

Підстави виникнення трудових правовідносин прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Указані підстави передбачені 

у ст. 8-1 чинного Закону України «Про прокуратуру». Передбачається, що 

підставою виникнення трудових правовідносин працівників Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури також є фактичний склад, що охоплює такі 

юридичні факти: 

 проведення відкритого конкурсу конкурсною комісією у складі 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і 

Генеральним прокурором України осіб у порядку, встановленому керівником 

цієї прокуратури; 

 призначення особи прокурором Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури наказом за результатом конкурсу. 

Підстава виникнення трудових правовідносин військових прокурорів. 

У ст. 27 чинного Закону України «Про прокуратуру» передбачається 

додаткова складова фактичного складу виникнення трудових правовідносин 

військових прокурорів, а саме: укладання контракту про проходження 

служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі. 

Підстави виникнення трудових правовідносин Генерального прокурора 

України.Підставами виникнення трудових правовідносин Генерального 
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прокурора України також необхідно вважати фактичний склад, який охоплює 

такі юридичні факти: 

– внесення Президентом України до Верховної Ради України подання 

про надання згоди на призначення на посаду Генерального прокурора 

України разом з відомостями про кандидата на посаду (передбачається 

ст. 122 Конституції України, ст. 40 чинного Закону України «Про 

прокуратуру» та ст. 212 Регламенту Верховної Ради України) [134; 221; 223]; 

– прийняття Верховною Радою України постанови про надання згоди 

на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора 

України на пленарному засідання за участі Президента України та кандидата 

на посаду Генерального прокурора України. Засідання Верховної Ради 

України з цього питання проводиться не пізніше ніж через 10 днів після дня 

надходження клопотання Президента України (ст. 212 Регламенту Верховної 

Ради України) [226]; 

– прийняття Президентом України указу про призначення 

Генерального прокурора України. 

Коротко підсумуємо наведене в підрозділі. Підставами виникнення 

трудових правовідносин працівників прокуратури різних рівнів є фактичний 

склад, що охоплює низку юридичних фактів, порядок настання яких 

послідовно визначено в чинному законодавстві України. 

На сьогодні залишається законодавчо неврегульованим питання 

виникнення трудових правовідносин працівників регіональних прокуратур та 

Генеральної прокуратури України, а також військових прокуратур. У зв’язку 

з триваючим реформуванням системи прокуратури України ця прогалина 

може бути пояснена незавершеністю даного процесу. Як вбачається, 

зазначені питання в подальшому будуть врегульовані. 
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3.2. Правові підстави зміни трудових правовідносин працівників 

прокуратури 

 

Трудові правовідносини, в яких працівник прокуратури є стороною, 

після їх виникнення в силу певних обставин можуть, звичайно ж, 

змінюватись. А тому умови здійснення трудової діяльності працівника 

прокуратури, узгоджені сторонами перед виникненням трудових 

правовідносин, можуть зазнавати суттєвих змін.Зміна трудових 

правовідносин для працівника прокуратури може мати як позитивне 

значення у випадку підвищення його по кар’єрних сходах, або ж негативне – 

при пониженніу статусі, зменшенні обсягу повноважень і переданні для 

вирішення менш важливих завдань. Ось чому зміна трудових правовідносин 

має для працівників прокуратури не менш важливе значення для кар’єри, 

аніж їх виникнення чи припинення. Вважаємо за необхідне дослідити правові 

підстави зміни трудових правовідносин працівників прокуратури, особливо в 

контексті триваючого реформування її системи. 

Ю. В. Кернякевич-Танасійчук звертає увагу, що зміна умов трудового 

договору, як правило, відбується в тому ж порядку, який передбачено і для 

укладення договору, тобто внаслідок взаємного погодження його сторін. 

Крім цього, в окремих випадках, перелік яких повинен визначатись 

винятково законами, допускається одностороння зміна умов трудового 

договору [118, c. 127]. 

Підставою для зміни трудових правовідносин С. М. Прилипко вважає 

самеюридичні факти. Фактом зміни трудових правовідносин є зміна умов 

трудового договору. При цьому враховується зазвичай воля обох сторін цих 

правовідносин, незважаючи на те, що роботодавець має право перевести 

працівника строком до одного місяця без його згоди на іншу роботу, не 

зумовлену трудовим договором, , якщо вона не протипоказана працівникові 

за станом здоров’я, для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, 

епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також через інші обставин, які 
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ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві 

умови людей [264, c. 195, 196]. 

К. Ю. Мельник відзначає, що особливість зміни трудового 

правовідношення як певної стадії в його динаміці, на відміну від стадії їх 

виникнення і припинення, полягає у факультативності її характеру, оскільки 

далеко не кожне трудове правовідношення проходить у своєму розвитку етап 

зміни [148, c. 18,19]. Науковець підкреслює, що категорії «зміна трудового 

правовідношення» і «зміна трудового договору» слід відрізняти. Зміна 

трудового правовідношення означає перехід, перетворення однієї або 

декількох істотних умов праці, передбачених трудовим законодавством, 

колективним договором (угодою) або трудовим договором, у змістовно іншу 

(інші), зміна ж трудового договору – це перехід, перетворення однієї або 

декількох істотних умов цього договору в змістовно іншу (інші) за 

ініціативою працівника, роботодавця або третіх осіб [148, c. 18-19].  

Враховуючи особливості характеру трудових правовідносин з 

працівником прокуратури підставами для їх зміни можуть бути як загальні, 

що застосовуються до всіх категорій працівників, так і спеціальні, характерні 

лише для працівників прокуратури. А такими підставами(як загальними, так і 

спеціальними) і є певні фактичні склади. 

Зміна трудових правовідносин, як зазначає Л. В. Солодовник,має місце 

за умови якісних змін значного обсягу попередньо встановленого правового 

зв’язку. Як правило, їх зміна відбувається за допомогою юридичних фактів, 

що відображають взаємну волю сторін на проведення таких змін. 

Л. В. Солодовник вказує, що динаміка правовідносин трудового права 

повинна розглядатися як у широкому – зміна правового регулювання 

правовідносин, так і у вузькому розумінні – вплив юридичних фактів на рух 

правовідносин [255, c. 11, 12]. 

Як було встановлено в попередньому підрозділі дослідження, 

підставою виникнення трудових правовідносин працівника прокуратури 
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виступає фактичний склад. Визначимося, наскільки це стосується зміни 

трудових відносин розглядуваної категорії працівників. 

К. О. Кизименко вказує, що зміні трудових правовідносин в органах 

прокуратури сприяє сукупність таких юридичних фактів, як ініціатива 

зацікавленої сторони, спрямована на переведення працівника, волевиявлення 

останнього на виконання ним функції на новій посаді або фактичний початок 

виконання ним своїх трудових функцій і письмове оформлення волі 

керівництва органу прокуратури [119, c. 10, 11]. 

Н. М. Неумивайченко в контексті дослідженняособливостей 

виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин державних 

службовців відмічала, що на змінуцих правовідносини впливають загальні 

норми і принципи, передбаченізаконодавством про працю (статті 31–33 

Кодексу законів про працю України). У результаті зміни трудових 

правовідносин державних службовців відбувається також і просування по 

службі, яке повинно сприяти вдосконаленню кадрового потенціалу, 

становленню професійної та авторитетної державної служби. 

З точки зору вченої просування на державній службі має 

здійснюватися, як правило, на підставі результатів конкурсного відбору, який 

має  забезпечити право рівного доступу до державної служби. Воно повинно 

визначатися передусім особистими якостями службовця, його досвідом, 

професіоналізмом, компетенцією, кваліфікацією. Для більшості державних 

службовців, при проходженні служби притаманний рух по «службових 

східцях» у результаті заміщення різних посад в органах державного 

управління.  У кожного державного службовця індивідуальний службовий 

шлях (кар’єра), а тому і проходження служби на практиці завжди є 

індивідуальним [155, c. 9]. 

На думку С. Г. Брателя,працівники прокуратури просуваються по 

службі шляхом переміщення прокурора по службі і здійснюється в таких 

напрямках: на вищу посаду для просування у службовій кар’єрі, на 

рівнозначну посаду з урахуванням специфіки знань та 
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професійноїкомпетентності фахівця, на нижчу посаду при оптимізації штату, 

за власним бажанням, за станом здоров’я, за результатами проведення 

атестації [84, c. 240-244]. 

В. Я. Киян запропонував авторськудефініцію поняття«просування по 

службі»: це процес послідовної зміни умов проходження служби, що 

здійснюється через самоорганізацію працівника шляхом заняття посад у 

порядку кваліфікаційної складності, зазвичай на конкурсній основі або в разі 

змін у професійному становищі з метою підвищення професійного рівня 

[120, c. 9]. 

Найпоширенішими підставами зміни трудових правовідносин 

працівника прокуратури є переведення та переміщення. 

На думку Н. М. Неумивайченко, трудові правовідносини на державній 

службі можуть змінюватися в результаті переведення. Воно може 

здійснюватися: на вищу посаду з метою просування працівника по службі; на 

рівноцінну посаду, наприклад, при необхідності заміщення іншої посади або 

більш раціонального використання службовця із урахуванням його ділових, 

особистих якостей і професійної підготовки, стану здоров’я, віку, сімейних 

обставин тощо; на нижчу посаду, що відбувається при скороченні штатів, з 

урахуванням стану здоров’я, особистого прохання працівника, за 

результатами проведення атестації з оцінкою «не відповідає займаній посаді» 

[155, c. 9].  

За ст. 38 чинногоЗакону України «Про прокуратуру» прокурор може 

бути переведений за його згодою до іншого органу прокуратури(у тому числі 

вищого рівня) на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Таке переведення 

має місце за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. Конкурс має включати 

в себе оцінку професійного рівня, досвіду кандидата на посаду, 

йогоморально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до 

виконання повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого 

рівня. Умовою участі прокурора в конкурсі є подання ним заяви про 
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переведення і наявність відповідного стажу роботи на посаді прокурора.  

Подання від працівника заяви про переведення свідчить про наявність 

його волі на це. Таке твердження підтверджується судовою практикою. Так, 

Одеським апеляційним адміністративним судом в ухвалі від 3 лютого 2015 р. 

у справі № 815/4359/14 встановлено, що обов'язковою складовою для 

переведення працівника прокуратури є, зокрема, його згода та 

волевиявлення. До того ж про наявність згоди на переведення на іншу роботу 

працівник має зазначити при ознайомленні з відповідним наказом про 

переведення, власноручно зробивши на ньому запис: «З наказом 

ознайомився, з переведенням погоджуюсь» [271]. 

Отже, для зміни трудових відносин у разі переведення прокурора на 

посаду до іншого органу прокуратури необхідними є, по-перше, факт 

знаходження особи на роботі в органах прокуратури та наявність вакантної 

або тимчасово вакантної посади в органі прокуратури, куди буде 

переводитися прокурор, а у разі переведення до органу прокуратури вищого 

рівня – наявність в особи необхідного стажу роботи на посаді прокурора, що 

є умовами зміни трудових правовідносин, по-друге, фактичний склад, який 

включаєтакі юридичні факти: (а) надання згоди прокурора на його 

переведення на посаду до іншого органу прокуратури, (б)видання 

відповідного наказу про переведення прокурора, (в) при переведенні до 

органу прокуратури вищого рівня – також успішне проходження таким 

працівником прокуратури конкурсу, участь у якому він  може брати за умови 

подання ним відповідної заяви. Без наявності хоча б одного з елементів 

фактичного складу така зміна трудових правовідносин не зможе відбутись.  

Зазначимо, що слід розрізняти поняття «переведення на іншу посаду»і 

«переміщення на іншу посаду». Так, відповідно до ст. 32 Кодексу законів про 

працю України не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує 

згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі чи 

організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же 

місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах його 
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спеціальності, кваліфікації чи посади, зумовленої трудовим договором. У той 

же час власник або уповноважений ним орган не має права переміщати 

працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я [127]. 

С. М. Прилипко зазначає, що у разі переміщення на іншу 

роботутрудова функція та місце роботи, на відміну від переведення, не 

змінюється. Змінюється лише конкретне робоче місце, конкретний 

структурний підрозділ, доручається робота на іншому механізмі чи 

агрегаті[264, c. 344,345].  І хоча для переміщення не потребується згода 

працівника, проте згідно з вимогами постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 

1992 р., № 9воно повинно бути мотивованим та зумовленим інтересами 

виробництва [222]. 

В. Я. Киян запропонував авторське тлумачення категорії«переміщення 

по службі»: це зміна робочого місця, структурного підрозділу (у тому ж 

населеному пункті і тієї ж підпорядкованості) у межах його трудової функції, 

що здійснюються у випадках, викликаних інтересами служби якщо це не 

протипоказано за станом здоров’я працівника та з урахуванням його згоди 

[120, c. 8]. 

Отже, для переміщення необхідний факт роботи прокурора на певній 

посаді у прокуратурі як умова зміни трудових правовідносин прокурора, а 

також наказ про переміщення. Вважаємо, що переведення та переміщення – 

це невід`ємні елементи проходження служби в органах прокуратури.  

С. Г. Братель вказує, що службова кар’єра прокурора має як 

об’єктивну, так і суб’єктивну сторони просування. Об’єктивна сторона, як 

правило, гарантується в процесі вирішення управлінських питань про 

розстановку кадрів. Суб`єктивною ж стороною дослідник називає 

(а) закріплену у нормах об`єктивного права і забезпечену соціальною 

організаційно-правовою процедурою можливість державного службовця 

зайняти вищу вакантну посаду у службовій ієрархії, (б) отримати вищий 

кваліфікаційний розряд, (в) бути зарахованим до кадрового резерву для 
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висунення на вищу посаду відповідно до особистих якостей, оцінених 

незалежними експертами (колегіальними органами). З погляду науковця, 

погоджуючи національний порядок проходження служби в органах 

прокуратури, слід взяти до уваги рекомендації щодо реформування цих 

органів. Так,  у п. 5 Рекомендації Я (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо ролі державної прокуратури в системі кримінального 

судочинства від 6 жовтня 2000 р. наголошується, що відповідно до 

європейських стандартів держави мають вживати заходів для того, щоб 

призначення, просування по службі й зміна прокурорів здійснювалися за 

точними процедурами, які виключають будь-яку дискримінацію. 

С. Г. Братель також зазначає, що у Рекомендаціях міститься положення про 

те, що, по-перше, набір, підвищення на посаді й переміщення по службі 

прокурорів здійснюються згідно зі справедливими й безсторонніми 

правилами, які унеможливлюють застосування будь-якого підходу, яким 

ставляться вище інтереси певних груп, і виключають дискримінацію за будь-

якими ознаками, як-то, як стать, раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні й 

інші переконання, етнічне або соціальне походження, належність до 

національних меншин, майновий, соціальний чи інший статус. По-друге, 

професійна діяльність прокурорів, їх просування на посаді й переміщення 

відбувається відповідно до таких прозорихта об`єктивних критеріїв, як 

компетентність і досвід. По-третє, переміщення прокурорів по службі також 

визначається службовою необхідністю. По-четверте, дисциплінарна 

відповідальність прокурорів розглядається відповідно до закону, і процедура 

має гарантувати справедливу об’єктивну оцінку, а рішення може зазнати 

незалежного й безстороннього перегляду [84, c. 243].  

Підставою для зміни трудових правовідносин виступає також зміна 

істотних умов праці. За ст. 32 Кодексу законів про працю Україниу зв'язку із 

змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов 

праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи 

посадою. Про зміну істотних умов праці (а саме: систем та розмірів оплати 
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праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного 

робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та 

інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці. 

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не 

згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір 

припиняється зап. 6 ст. 36 цього Кодексу. 

Чинне трудове законодавство не передбачає форми такого 

повідомлення, а тому працівники про такі зміни можуть бути попереджені як 

в усній, так і в письмовій формі. Термін обов’язкового попередження 

встановлено законодавством для того, щоб працівник, якщо він не 

погоджується працювати в нових умовах, мав змогу знайти собі іншу роботу 

[264, c. 347–349].  

Зазначеним трудове законодавство України гарантує працівникові 

дотримання тих умов трудового договору, які були обумовлені при його 

укладанні. Змінювати ці умови сторони трудового договору можуть лише за 

взаємною згодою, крім передбачених законодавством випадків. Заборона 

роботодавцеві в односторонньому порядку змінювати укладений з 

працівником трудовий договір є одним із способів забезпечення права 

громадян на вільний вибір діяльності, що унеможливлює примусову працю, 

забороненуст. 43 Конституції України.  

Існуючі зміни умов праці працівників прокуратури можна поділити на 

такі, що поширюються на конкретного співробітника, й ті, що 

стосуютьсявідповідного кола співробітників. Наприклад, перейменування 

посади або зміна класного чину може стосуватися лише одного працівника, 

тоді як зміна пільг та режиму роботи, що встановлюють правила 

внутрішнього трудового розпорядку відповідної прокуратури, поширюються 

на всіх працівників цієї прокуратури.  

Як бачимо, для зміни трудових правовідносин працівника прокуратури 

в результаті зміни істотних умов праці також необхідна наявність певного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2#n211
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_131/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#131
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фактичного складу, елементи якого будуть відрізнятися залежно від того, які 

саме істотні зміни будуть відбуватися.  

Зміна трудових відносин працівника прокуратури має місце також у 

разі призначення прокурора на адміністративну посаду у порядку, 

передбаченому ст. 39 Закону України «Про прокуратури» від 14 жовтня 

2014 р. Із положень ч. 8 зазначеної статті, яка встановлює, що перебування 

прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від 

здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, випливає, що 

при призначенні прокурора на адміністративну посаду, відбудеться і зміна 

його трудових відносин, а саме розшириться коло його прав та обов`язків. 

Перелік адміністративних посад в органах прокуратури України 

встановлюється ст. 39 чинного Закону України «Про прокуратури», якою теж 

передбачається порядок призначення осіб на різні адміністративні посади в 

органах прокуратури.Відповідно до п. 5-1 Перехідних положень 

вказаногоЗакону до набрання чинності положеннями, передбаченими абз. 3 

п. 1 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» цього ж Закону, призначення на 

адміністративні посади керівника місцевої прокуратури, першого заступника 

керівника місцевої прокуратури, заступника керівника місцевої прокуратури 

здійснюється за результатами 4-рівневого відкритого конкурсу, порядок 

проведення якого затверджується Генеральним прокурором України (наказ 

від 20 липня 2015 р., № 98) [175].  

Проведення конкурсу забезпечують 5 конкурсних комісій. При 

призначенні на вказані адміністративні посадиобов’язкового врахування 

потребують професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські 

здібності кандидата, а також наявність у нього стажу роботи: на посаді 

прокурора – не менше 3-х років або в галузі права – не менше 5-ти років. 

Відібрані конкурсною комісією 3 кандидати на кожну із зазначених 

адміністративних посад подаються на розгляд осіб, уповноважених цим 

Законом приймати рішення про їх призначення. Під час вирішення питання 

щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду Рада 
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прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості 

кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід 

роботи. 

Отже, розберемо більш детально фактичний складяк підставу зміни 

трудових правовідносин працівника прокуратури у разі призначення його на 

адміністративну посаду керівника регіональної прокуратури. Для 

цьогонеобхідні певні умови, зокрема: факт роботи в органах прокуратури, 

необхідні професійні та моральні якості, управлінсько-організаторські 

здібності та досвід роботи, достатній для надання Радою прокурорів України 

рекомендації на призначення прокурора на зазначену адміністративну 

посаду. Крім того, повинен мати місце такий фактичний склад, як 

рекомендація Ради прокурорів України та наказ Генерального прокурора 

України. Наказ Генерального прокурора є основним елементом фактичного 

складу, який за відсутності рекомендації та сукупності вищевказаних умов не 

може бути виданий. Проте вважаємо, що підставою для зміни трудових 

правовідносин працівника прокуратури у зв’язку із призначенням його на 

адміністративну посаду необхідно вважати саме фактичний склад з усіма 

його елементами в цілому, бо за браком хоча б одного з них зміни 

правовідносин не відбудеться. 

Підставою для зміни трудових правовідносин прокурора може бути як 

призначення його на адміністративну посаду, так і звільнення з неї та 

припинення його повноважень. Порядок та підстави звільнення прокурора з 

адміністративної посади та припинення його повноважень на цій посаді 

встановлюються статтями 41, 42 Закону України «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 р. З огляду на те, що ч. 4 ст. 41 цього Закону визначає, що 

звільнення прокурора з адміністративної посади чи припинення його 

повноважень на адміністративній посаді, крім випадку звільнення з посади 

прокурора або припинення повноважень на посаді прокурора, не припиняє 

його повноважень прокурора, вважаємо, що в даному випадку матиме місце 

саме зміна трудових правовідносин.  
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За ч. 1 ст. 41зазначеного вищеЗакону для різних категорій працівників 

прокуратури підставами для звільнення прокурора з адміністративної посади 

є: 1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на 

адміністративній посаді за власним бажанням; 2) переведення на посаду до 

іншого органу прокуратури; 3) неналежне виконання прокурором, який 

обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для 

відповідної адміністративної посади; 4) неможливість виконувати свої 

повноваження за станом здоров’я; 5) порушення ним вимог щодо 

несумісності; 6) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення 

прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне 

правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, 

передбаченихантикорупційним законодавством; 7) неможливість 

переведення на іншу посаду або відсутність на це згоди особи у зв’язку з 

безпосереднім підпорядкуванням близькій особі; 8) набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду щодо прокурора; 9) припинення громадянства 

України або набуття громадянства іншої держави; 10) неможливість 

подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді; 11) ліквідація чи 

реорганізація органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або 

скорочення чисельності прокурорів органу прокуратури[224]. 

Крім того, повноваження прокурора на адміністративній посаді 

припиняються в разі: 1) закінчення строку перебування на адміністративній 

посаді; 2) звільнення з посади прокурора або припинення повноважень на 

ній. 

Наявність такої підстави, як неналежне виконання прокурором, який 

обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для 

відповідної адміністративної посади, встановлюється Радою прокурорів 

України з дотриманням передбачених законом гарантій щодо повідомлень, 

отримання копій документів, які стали підставою для перевірки, участі у 

засіданні та залучення представника, надання пояснень, висловлення 

заперечень, клопотань та відводів, отримання копії відповідного рішення. 
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Після звільнення прокурора з адміністративної посади або припинення 

його повноважень на ній він не пізніше одного місяця призначається на одну 

з вакантних посад у цьому ж органі прокуратури. У разі відсутності 

вакантних посад він переводиться на посаду до іншого органу прокуратури 

того ж або нижчого рівня за його письмовою згодою. У таких випадках 

рішення про призначення на посаду приймається керівником відповідного 

органу прокуратури. 

Відповідно до п. 2 «Перехідних положень» чинного Закону України 

«Про прокуратуру», звільнення прокурорів з адміністративних посад в 

порядку дисциплінарного провадження з урахуванням пп. 4 п. 51 розділу ХІІІ 

«Перехідні положення» здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів 

України, якщо відповідно до вимог цього Закону їх призначення на такі 

адміністративні посади здійснювалося за рекомендацією Ради прокурорів 

України. 

З наведеного можна зробити висновок, що для зміни трудових 

правовідносин прокурора у зв’язку з йогозвільненням з адміністративної 

посади та припиненням його повноважень на нійпотрібна наявність 

фактичного складу, що містить декілька елементів. Приміром, длязвільнення 

з адміністративної посади керівника регіональної прокуратури необхідна 

наявність: 1) однієї з підстав, передбачених ч. 1 ст. 41 Закону України «Про 

прокуратуру» від 4 жовтня 2014 р.; 2) рекомендація Ради прокурорів 

України; 3) наказ Генерального прокурора України. Крім того, обов’язково 

повинна мати місце умова зайняття прокурором адміністративної посади. 

Отже, у процесі проходження служби в органах прокуратури трудові 

правовідносини працівників прокуратури можуть змінюватись, підставами 

для чого є наявність певного фактичного складу. До того ж, повинні мати 

місце певні умови, зокрема, зайняття особою відповідної посади в органах 

прокуратури на момент здійснення відповідних змін, без наявності яких не 

може відбутися зміна трудових правовідносин працівника прокуратури. 



123 
 

Вважаємо за необхідне більш детально законодавчо врегулювати 

процес зміни трудових правовідносин цих працівників. Чинним 

Законом України «Про прокуратуру» регулюються такі підстави зміни 

трудових правовідносин працівника прокуратури, як переведення прокурора 

на посаду до іншого органу прокуратури та призначення прокурора на 

адміністративну посаду. Усі ж інші підстави зміни трудових правовідносин 

такого працівника залишилися не врегульованими. З огляду на специфіку 

державної служби в цих органах, вважаємо, що норм трудового 

законодавства недостатньо для врегулювання зміни трудових правовідносин 

працівників прокуратури, отже,залишається потреба впровадження 

спеціального регулювання цього питання.  

Крім того, в законодавстві не передбачено порядку внесення змін до 

трудового договору працівника прокуратури у разі зміни його трудових 

правовідносин. Як вбачається, внесення змін до трудового договору є 

першочерговим перед зміною трудових правовідносин і самепісля їх 

внесення має наставати зміна останніх.  

Як було встановлено в попередньому підрозділі дослідження, чинне 

законодавство України не передбачає необхідності укладення трудового 

договору з працівниками прокуратури як окремого документу, що 

підписується сторонами трудового договору, а тому факт зміни трудових 

правовідносин працівників прокуратури та його умови відображаються у 

відповідному рішення уповноваженого органу щодо зміни трудових 

правовідносин працівника прокуратури. 

 

3.3. Правові підстави припинення трудових правовідносин 

працівників прокуратури 

 

Завершальною стадією розвитку трудових правовідносин працівника 

прокуратури є їх припинення.  
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Підставами припинення трудового договору є життєві обставини, з 

якими закон пов’язує припинення трудових правовідносин, тобто юридичні 

факти, на що звертають увагу М. І. Іншин та В. І. Щербина [112, с. 192], 

Л. М. Русаль та В. Я. Бурак [245, c. 133]. 

Л. В. Солодовник вважає, що припинення трудових правовідносин 

відбувається у 2 етапи.На першому діють юридичні факти, які безпосередньо 

спричиняють припинення трудових відносин, на другому – факт припинення 

спричиняє правові наслідки організаційного характеру. Юридичні факти 

першого етапу відображають сутність цієї стадії динаміки правовідносин і 

можуть бути умовно поділені на групи залежно від ознаки наявності чи 

відсутності волі сторін у їх припиненні. Кожна зі сторін правовідносин 

заінтересована у закріпленні дієвих гарантій їх правомірного припинення, в 

ролі яких виступають юридичні факти відповідної групи[255, c. 15]. 

С. М. Прилипко зазначає, що припинення трудових правовідносин 

пов`язано з юридичним фактом припинення трудового договору, що 

відбувається з передбачених законом підстав. Такими підставами служить як 

угода сторін, так і одностороннє волевиявлення кожної з них, а також органів 

чи осіб, які не є стороною трудових правовідносин (суд, військкомат, комісія 

у справах альтернативної (невійськової) служби, батьки неповнолітнього, 

профспілкові органи та ін.)[264, c. 191]. 

А. В. Каркачова наголошує, що трудове законодавство України та 

правова наука використовують різні терміни для позначення припинення 

трудових правовідносин. При цьому припинення трудових правовідносин 

загалом пов`язане з припиненням трудового договору. І хоча за своїм 

змістовним наповненням ці явища відмінні між собою, адже припинення 

трудового договору є юридичним фактом, що виступає підставою для 

припинення трудових правовідносин, у фаховій літературі ці два поняття 

(«припинення трудових правовідносин» і «припинення трудового договору») 

нерідко ототожнюються. Однак є підстави стверджувати, зазначає автор, що 

не завжди припинення трудових правовідносин обумовлює припинення 
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трудового договору і навпаки. Категорія «припинення трудового договору» є 

узагальненою для всіх випадків закінчення його дії. Сюди належать підстави, 

передбачені як Кодексом законів про працю України, так і спеціальним 

законодавством. Проте існують і вужчі за своїм значенням поняття, що 

використовуються для припинення трудових правовідносин. Категорія 

«розірвання трудового договору» вживається у випадках, коли трудовий 

договір припиняється з ініціативи однієї з його сторін або осіб, які не є 

стороною цього договору. Термін «звільнення», що теж застосовується для 

припинення трудового договору, пов’язується передусім з процедурою 

технічного оформлення вже припинених правовідносин [115, c. 54]. 

К. О. Кизименко приділяє увагу загальнотеоретичному визначенню 

поняття «припинення трудових правовідносин», яке характеризують 

2категорії – «припинення трудового договору» та «розірвання трудового 

договору». Термін «звільнення» має процедурно-процесуальний відтінок і 

характеризує порядок реалізації зазначених 2-х понять. Припинення й 

розірвання трудового договору – це юридичні факти, а звільнення працівника 

– процес (порядок) реалізації відносин, зумовлених появою вказаних фактів. 

Поняття «припинення трудового договору»трактується як припинення 

трудових правовідносин за волевиявленням працівника, роботодавця, 

вимогою третіх осіб, які не є сторонами трудового договору, або за наявності 

визначених законодавством життєвих обставин. Поняття розірвання 

трудового договору К. О. Кизименко визначає як припинення трудових 

правовідносин за волевиявленням сторін трудового договору або за вимогою 

інших громадських організацій чи державних органів. Звільнення може 

стосуватися лише працівників, і його поняття можна тлумачити як 

процедурно-процесуальна форма, відповідно до якої відбувається 

припинення чи розірвання трудового договору [119, c. 11].  

Вважаємо, що варто погодитися з думкою К. О. Кизименко та 

А. В. Каркачової, що звільнення є процедурно-процесуальною формою 

оформлення припинення трудових правовідносин, хоча 
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вчинномузаконодавстві термін «звільнення», як правило, використовується 

для позначення припинення трудових правовідносин за ініціативи 

роботодавця. 

Проте з позицією А. В. Каркачової, що припинення трудових 

правовідносин не завжди зумовлює припинення трудового договору, ми 

погодитися не можемо. Вважаємо, що трудовий договір, як зовнішня форма 

вираження трудових правовідносин,установлює права та обов'язки сторін 

таких трудових правовідносин і не може продовжувати свою дію за умов, 

коли самі трудові правовідносини перестали існувати.  

Н. М. Неумивайченко зазначає, що, хоча державні службовці і є 

особливими суб’єктами трудових правовідносин, але, вони як і інші 

працівники, можуть бути звільнені на умовах і в порядку, передбаченими 

трудовим законодавством України. Дослідниця вказувала також,що 

особливість розірвання трудового договору з державними службовцями 

полягає в тому, що йому може передувати проведення службового 

розслідування з одночасним відстороненням державного службовця від 

виконання повноважень за своєю посадою або без такого [155, c. 10]. 

В. О. Процевським же відсторонення від роботи розглядається, як 

правове явище, що передує зміні умов трудового договору [234, c. 95].На 

думку вченого, під відстороненням від роботи за загальним правилом 

розуміється тимчасова заборона працівникові виконувати функції, покладені 

на нього трудовим договором, з одночасним припиненням виплати заробітної 

плати [234, c. 8]. Як слушно звертається увагу В. О. Процевський, мета 

відсторонення від роботи полягає не в покаранні, а в запобіганні настання 

шкідливих наслідків.Як зазначає він далі, у нормативних актах, що 

встановлюють випадки відсторонення від роботи, містяться 

найрізноманітніші формулювання: «відсторонення з посади», «відсторонення 

від роботи», «відсторонення від виконання службових обов’язків», 

«відсторонення від керування транспортними засобами»  та ін. Проте жоден з 

актів не містить формулювання «усунення з посади», оскільки останнє є 
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правовим результатом відсторонення від роботи, мірою дисциплінарного 

стягнення [234, c. 11, 12].Таким чином, від припинення трудових 

правовідносин працівника прокуратури слід відрізняти відсторонення його 

від виконання покладених на нього службових обов’язків у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

Працівники прокуратури є особливою категорією працівників, на яких 

поширюється як загальне трудове законодавство, що регулює припинення 

трудових правовідносин, так і норми спеціального законодавства про 

прокуратуру. З урахуванням цієї обставини визначимося з підставами 

припинення трудових правовідносин указаної категорії працівників. 

Як слушно зауважує К. Ю. Мельник, для забезпечення стабільності 

трудових правовідносин та захисту працівника під час реалізації ним 

здатності до праці важливе значення має чітке закріплення в законодавстві 

підстав припинення трудового договору та можливості звільнення 

працівника лише за цими підставами [147, с. 182]. Крім того, доречним є 

твердження Л. М. Русаль та В. Я. Бурака щодо обов’язковості фіксації 

юридичних фактів, які є підставою припинення індивідуальних трудових 

правовідносин, для посилення гарантій трудових прав працівників та 

уникнення оціночного тлумачення суб’єктами трудових правовідносин 

приписів про припинення дії трудового договору [248, c. 133]. 

Так, згідно з ст. 36 Кодексу законів про працю Українипідставами 

припинення трудового договору є:  

– угода сторін;  

– закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично 

тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;  

– призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на 

військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім 

випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно 

доч. 3 та ч. 4 ст. 119 цього Кодексу;  
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– розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), 

з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на 

вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво 

трудовим колективом органу (стю 45);  

– переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в 

установу чи організацію або перехід на виборну посаду;  

– відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість 

разом з підприємством, установою чи організацією, а також відмова від 

продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;  

– набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено 

(крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до 

позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість 

продовження даної роботи;  

– укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону 

України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися 

або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;  

–підстави, передбаченіЗаконом України «Про очищення влади»;  

–підстави, передбачені контрактом. 

У випадках, передбачених пунктами 7 і 7
1 

ч. 1ст. 36 Кодексу Законів 

про працю, особа підлягає звільненню з посади у 3-денний строк з дня 

отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

підприємством, установою чи організацією копії відповідного судового 

рішення, що набрало законної сили.А за п. 7
2
, особа підлягає звільненню з 

посади у порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади». 

Зміна підпорядкованості підприємства, установи чи організації не припиняє 

дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі 

реорганізації останнього (злиття, приєднання, поділу, виділення, 

перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. 

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n218
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n223
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n231
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n247
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n302
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату 

працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40). 

Підстави припинення трудових правовідносин працівника прокуратури 

можуть бути загальними, які можуть бути застосовані до будь-якої категорії 

працівників, і спеціальними, передбаченими виключно для працівників 

прокуратури. 

Однією з загальних підстав припинення трудових правовідносин 

працівника прокуратури є угода сторін. У цьому випадку фактичний склад, 

як підстава припинення таких правовідносин,включає: 1) подання 

прокурором заяви про звільнення його з посади в органах прокуратури і 

2) рішення уповноваженої особи про звільнення цього прокурора. Умовою, 

необхідною для такої підстави при такому фактичному складі, є факт 

обіймання особою певної посади в органах прокуратури. 

Розглянемо підстави припинення трудових правовідносин з 

працівниками прокуратури, передбачені спеціальним законодавством,–

чинним Законом України «Про прокуратуру», відповідно до якого закону 

трудові правовідносини працівників прокуратури припиняються у разі його 

звільнення з посади, а також у разі припинення його повноважень на посаді, 

що є окремими підставами припинення трудових правовідносин працівника 

прокуратури.  

Відповідно до ст. 51 зазначеного Закону прокурор звільняється з 

посади у разі: 1) неможливості виконувати свої повноваження за станом 

здоров’я; 2) порушення ним вимог щодо несумісності, передбаченихст. 

18цього Закону; 3) набрання законної сили судовим рішенням про 

притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне 

правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбаченихЗаконом 

України «Про засади запобігання і протидії корупції»; 4) неможливості 

переведення на іншу посаду або відсутності згоди на це у зв’язку з 

безпосереднім підпорядкуванням близькій особі; 5) набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду щодо нього; 6) припинення громадянства 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n233
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran171#n171
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran171#n171
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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України або набуття громадянства іншої держави; 7) подання заяви про 

звільнення з посади за власним бажанням; 8) неможливості подальшого 

перебування на тимчасово вакантній посаді; 9) ліквідації чи реорганізації 

органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення 

чисельності 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 іншу посаду в органи прокуратури України або за власним 

бажанням. 

Розглянемо детальніше вказані підстави припинення трудових 

правовідносин працівника прокуратури. Так, ст. 52 чинного Закону України 

«Про прокуратуру» встановлює таку підставу припинення трудових 

правовідносин працівника прокуратури, як звільнення прокурора у зв’язку з 

неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я. Відповідно 

до вказаної статті прокурор може бути звільненим з посади за неможливістю 

виконувати свої повноваження за станом здоров’я за наявності медичного 

висновку, який надається медичною комісією, утвореною центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я, або за рішенням суду, яке набрало законної сили, про визнання 

прокурора обмежено дієздатним чи недієздатним. Визнавши, що стан 

здоров’я унеможливлює виконання прокурором протягом тривалого часу або 

постійно своїх повноважень, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів вносить подання про звільнення прокурора з посади особі, 

уповноваженій цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора. 

Отже, для припинення трудових правовідносин працівника 

прокуратури у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за 

станом здоров’я необхідним є наявність фактичного складу та умов. Умовою 

припинення ним трудових правовідносин у зв’язку з неможливістю 

виконувати свої повноваження за станом здоров’я є факт перебування 

працівника у трудових правовідносинах з певним органом прокуратури 
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(обіймання в ньому відповідної посади). Фактичний склад, що є підставою 

припинення трудових правовідносин працівника прокуратури у зв’язку з 

неможливістю виконувати ним свої повноваження за станом здоров’я, 

включає в себе: 1) наявність медичного висновку наданого відповідною 

медичною комісією або рішенням суду, що набрало законної сили, про 

визнання прокурора обмежено дієздатним чи недієздатним; 2) подання 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про звільнення прокурора 

з посади; 3) рішення уповноваженої особи про звільнення прокурора. Отже, 

тільки за наявності всіх елементів фактичного складу трудові правовідносини 

працівника прокуратури можуть бути припинені у зв’язку з неможливістю 

виконувати свої повноваження за станом здоров’я.  

Вважаємо, що в розглядуванійст. 52 чинного Закону України «Про 

прокуратуру» доцільним було б зазначити, з якого саме моменту за наявності 

даної підстави працівника прокуратури варто вважати звільненим. Адже з 

моменту надання медичного висновку та прийняття рішення уповноваженої 

особи про звільнення може пройти певний час, а особа, щодо якої надано 

такий медичний висновок, може ще якийсь час мати повноваження приймати 

певні рішення та підписувати документи, які матимуть юридичне значення. З 

урахуванням того, що працівники прокуратури наділені певними владними 

повноваженнями, наслідки підписання таким працівником того чи іншого 

документа можуть бути досить негативними. У зв’язку із цим пропонується 

доповнити ст. 52 указаного Закону У частиною 3 наступного змісту: «3. У 

разі припинення трудових правовідносин з працівником прокуратури у 

зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

обов’язковій перевірці підлягають усі документи, підписані ним після 

прийняття висновку медичної комісії, а в разі набрання чинності рішення 

суду щодо визнання працівника прокуратури обмежено дієздатним або 

недієздатним – усі документи, підписані таким працівником після набрання 

чинності таким рішенням, вважати недійсними». 
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Як вбачається, законодавець слушно передбачив наявність декількох 

юридичних фактів, необхідних для звільнення працівника прокуратури у 

зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я, 

адже вони сприятимуть мінімізації зловживань застосування такої підстави 

для припинення трудових правовідносин працівника прокуратури. 

Ст. 53 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 р.встановлює таку підставу припинення трудових правовідносин 

працівника прокуратури, як звільнення прокурора при порушенні ним вимог 

щодо несумісності. Відповідно до вказаної статті прокурор звільняється з 

посади в разі порушення ним вимог щодо несумісності за поданням Вищої 

ради юстиції, яке вона вносить особі, уповноваженій цим Законом приймати 

рішення про звільнення прокурора. Подання про звільнення Генерального 

прокурора України з посади при порушенні ним вимог щодо несумісності 

Вища рада юстиції вносить Президентові України. 

Вимоги щодо несумісності встановлюються у ст. 18 вказаногоЗакону, 

за якою перебування на посаді прокурора є несумісним з обійманням посади 

в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі 

місцевого самоврядування та на державних виборних посадах з 

представницьким мандатом. Ці вимоги не поширюються на участь 

прокурорів у діяльності виборних органів релігійних та громадських 

організацій. На прокурора поширюються обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності, визначеніЗаконом України «Про 

засади запобігання і протидії корупції». Прокурор не вправі належати до 

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

його заявою він може бути відряджений для роботи у Кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії прокурорів, Національній академії прокуратури 

України чи в інших органах у встановлених законодавством випадках. За 

відрядженим прокурором зберігаються гарантії соціального забезпечення, 

визначені законодавством для прокурорів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17


133 
 

На наше переконання у розглядуваній ст. 18 цього Закону варто 

замінити слова «на прокурора поширюються обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності, визначеніЗаконом України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» на такі: «на прокурора поширюються 

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 

визначенимиЗаконом України «Про запобігання корупції», адже Закон 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від7 квітня 2011 

р.,№ 3206-VI утратив чинність, крім його положень щодо фінансового 

контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та 

оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. У Законі ж України «Про 

запобігання корупції» від14 жовтня 2014 р.,№ 1700-VII [206]у пп. е) п. 1 ч. 1 

ст. 3 вказано, що суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є 

посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, 

дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони 

природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та 

державної політики у сфері державної митної справи. Ст. 25 вказаногоЗакону 

встановлює, що особам, зазначеним уп. 1ч. 1 ст. 3 цього нормативно-

правового акта, забороняється: 1) займатися іншою оплачуваною (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної, інструкторської та 

суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше 

не передбаченоКонституцією або законами України; 2) входити до складу 

правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім 

випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, 

паями), що належать державі чи територіальній громаді і представляють їх 

інтереси в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської 

організації), якщо інше не передбачено Конституцієюабо законами України.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
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Обмеження, передбачені ч. 1 цієї статті, не поширюються на депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім 

тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній 

основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді 

юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних. 

Отже, розглянувши таку підставу припинення трудових правовідносин 

працівника прокуратури, як порушення вимог щодо несумісності, 

відзначимо, що для припинення трудових правовідносин працівника 

прокуратури з підстави порушення вимог щодо несумісності необхідним є 

наявність фактичного складу, який включатиме в себе:  

– факт порушення працівником прокуратури вимог щодо несумісності, 

зазначених у Законах України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. та 

«Про запобігання корупції» від14 жовтня 2014 р.;  

– подання Вищої ради юстиції;  

– рішення уповноваженої особи про звільнення прокурора.  

Умовою ж припинення трудових правовідносин за наявності такої 

підстави, як порушення вимог щодо несумісності, є факт перебування 

прокурора у трудових відносинах з органом прокуратури (обіймання в 

останньому певної посади).  

У разі порушення вимог щодо несумісності Генеральним прокурором 

України умовою припинення його трудових правовідносин є перебування 

особи на цій посаді Генерального прокурора України, а фактичний склад 

включатиме такі елементи:  

– факт порушення Генеральним прокурором вимог щодо несумісності, 

зазначених у Законах України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. та 

«Про запобігання корупції» від14 жовтня 2014 р.;  

–подання Вищої ради юстиції;  

– указ Президента України про звільнення з посади Генерального 

прокурора.  
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Ст. 54 Закону України «Про прокуратуру» передбачено ще одна 

підстава припинення трудових правовідносин працівника прокуратури, а 

саме звільнення прокурора в разі набрання законної сили судовим рішенням 

про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне 

правопорушення. Відповідно до вказаної статті суд, що ухвалив судове 

рішення, яким визнав прокурора винним у вчиненні адміністративного 

корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, 

передбаченихЗаконом України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

після набрання таким рішенням законної сили повідомляє про це особу, 

уповноважену цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, яка 

звільняє такого прокурора з посади у 3-денний строк з дня отримання копії 

відповідного судового рішення, що набрало законної сили. Суд, що ухвалив 

судове рішення, яким визнав Генерального прокурора України винним у 

вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з 

порушенням обмежень, передбаченихЗаконом України«Про засади 

запобігання і протидії корупції», після набрання таким рішенням законної 

сили повідомляє про це Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, 

яка вносить подання про його звільнення з посади Президентові України. 

Прокурор, щодо якого набрало законної сили судове рішення, яким його 

визнано винним у вчиненні зазначеного адміністративного корупційного 

правопорушення не вправі продовжувати здійснювати свої повноваження. 

Зазначимо, що відповідно до глави 13-А Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від7 грудня 1984 р., № 8073-X [129] до 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, належать 

порушення: 1) обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності (ст. 172-4); 2) установлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків (ст. 172-5); 3) вимог фінансового контролю (ст. 172-6); 4) вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7); 5) вимоги 

щодо використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1833#n1833
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1833#n1833
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1839#n1839
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1845#n1845
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1845#n1845
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1850#n1850
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1850#n1850
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службових повноважень (ст. 172-8); 6) пов’язані з невжиттям заходів щодо 

протидії корупції (ст. 172-9).  

Однак, відповідно дост. 54 досліджуваного Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року регламентується тільки порядок 

звільнення прокурора у разі набрання законної сили рішенням суду, яким 

його визнано винним у вчиненні адміністративного корупційного 

правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, 

передбаченихЗаконом України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Разом із тим, указаний Закон втратив чинність, крім положень щодо 

фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи 

подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування.  

Отже,звідси випливає, що регламентовано лише порядок звільнення 

прокурора у разі набрання законної сили рішенням суду, яким його визнано 

винним у порушенні вимог фінансового контролю. У цьому випадку для 

припинення трудових правовідносин такого прокурора необхідною буде 

наявність наступного фактичного складу: 1) наявність рішення суду, що 

набрало законної сили, яким прокурора визнано винним у порушенні вимог 

фінансового контролю; 2) повідомлення судом особи, уповноваженої 

приймати рішення про звільнення такого прокурора, про набрання сили 

вказаним рішенням суду; 3) прийняття уповноваженою особою рішення про 

звільнення цього прокурора. 

Що ж стосується підстав звільнення прокурорів у зв’язку з набранням 

законної сили рішень судів, якими їх визнано винними у вчиненні інших 

корупційних правопорушень, то Законом України «Про прокуратуру» не 

врегульовано. Пропонуємо замінити у ст. 54 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. слова «Законом України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» на «Законом України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 р.». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1850#n1850
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1854#n1854
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1854#n1854
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1839#n1839
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1839#n1839
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1839#n1839
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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Ст. 55 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 

передбачено таку підставу припинення трудових правовідносин працівника 

прокуратури, як звільнення його через неможливість переведення на іншу 

посаду або за відсутності згоди на це у зв’язку з безпосереднім 

підпорядкуванням близькій особі. Відповідно до вказаної статті прокурор, 

щодо якого є обставини безпосереднього підпорядкування близькій особі, 

звільняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати таке 

рішення за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, 

якщо: 1) протягом 15 днів з дня виникнення таких обставин прокурором чи 

близькою йому особою не вжито заходів щодо добровільного усунення 

обставин безпосереднього підпорядкування; 2) прокурор чи близька йому 

особа не були протягом 30 днів від дня виникнення таких обставин 

переведені в установленому порядку на іншу посаду, що виключає 

безпосереднє підпорядкування, або не надали згоду на таке переведення. У 

примітці доцієї статті зазначається, що терміни «безпосереднє 

підпорядкування» та«близька особа» вживаються у значеннях, наведених у 

Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Перш за все варто відзначити, що положення ст. 1 Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р., № 3206-VI, 

встановлюють: 1) безпосереднє підпорядкування – це відносини прямої 

організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в 

тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на 

роботу, звільнення з неї, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, 

надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням; 2) близькі особи – 

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 

правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки 

із суб’єктом, зазначеним у ч. 1ст. 4 цього Закону, в тому числі особи, які 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran10#n10
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спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, – втратили чинність. З 

прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 р.№ 1700-VII,  в якому такого поняття, як «безпосереднє 

підпорядкування», не передбачено. Натомість, цей Закон містить поняття 

«пряме підпорядкування», якого є відносини прямої організаційної або 

правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через 

вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з неї, 

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, 

доручень тощо, контролю за їх виконанням, і яка за своїм змістом хоча і є 

тотожною поняттю «безпосереднє підпорядкування», проте міститься у 

Законі, на який немає посилання у ст. 55 Закону України «Про прокуратуру».  

Вважаємо, що у даному випадку має місце недосконалість юридичної 

техніки, і слова «Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

у примітці вказаної статті варто замінити посиланням на  «Закон України 

«Про запобігання корупції» від14 жовтня 2014 р., № 1700-VII», а категорію 

«безпосереднє підпорядкування» на поняття «пряме підпорядкування». 

Таким чином, стане можливим припинення трудових правовідносин 

прокурора на підставі звільнення прокурора в разі неможливості переведення 

його на іншу посаду або відсутності згоди на це у зв’язку з прямим 

підпорядкуванням близькій особі. Така підстава припинення трудових 

правовідносин, як неможливість переведення на іншу посаду прокурора у 

зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, становитиме собою 

фактичний склад, що включатиме такі елементи:  

– виникнення обставин прямого підпорядкування прокурора близькій 

особі;  

– протягом 15 днів з дня виникнення таких обставин прокурором чи 

близькою йому особою не вжито заходів щодо добровільного усунення 

обставин прямого підпорядкування;  
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– прокурор чи близька йому особа не були протягом 30 днів від дня 

виникнення таких обставин переведені в установленому порядку на іншу 

посаду, що виключає пряме підпорядкування;  

– подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про 

звільнення прокурора;  

– рішення уповноваженої особи про звільнення прокурора.  

Далі розглянемо підставу припинення трудових правовідносин, 

передбачену досліджуваною статтею Закону України «Про прокуратуру» – 

звільнення прокурора в разі відсутності його згоди на переведення у зв’язку з 

прямим підпорядкуванням. У цьому випадку підставою для припинення 

трудових правовідносин буде наступний фактичний склад:  

– виникнення обставин прямого підпорядкування прокурора близькій 

особі;  

– протягом 15 днів з дня виникнення таких обставин прокурором чи 

близькою йому особою не вжито заходів щодо добровільного усунення 

обставин прямого підпорядкування;  

– прокурор чи близька йому особа не надали згоду на переведення їх 

на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування протягом 30 днів від 

дня виникнення таких обставин;  

– подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про 

звільнення прокурора;  

– рішення уповноваженої особи про звільнення прокурора. 

Умовою, необхідною для припинення трудових правовідносин 

прокурора за вказаних підстав, є факт перебування прокурора на певній 

посаді в органі прокуратури. 

Розглянемо таку підставу припинення трудових правовідносин 

прокурора, як звільнення прокурора у разі набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду щодо нього, що передбачена ст. 56 

розглядуваногоЗакону України «Про прокуратуру». Відповідно до вказаної 

статті суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо прокурора, після 
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набрання цим вироком законної сили повідомляє про це особу, уповноважену 

цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, яка і звільняє 

останнього з посади. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо 

Генерального прокурора України, після набрання цим вироком законної сили 

повідомляє про це Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, яка 

вносить подання про його звільнення з посади Президентові України. 

Прокурор, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не 

може продовжувати здійснювати свої повноваження. 

Варто відзначити, що в цій статтінемає жодного висновку щодо тієї чи 

іншої категорії злочинів, які можуть бути вчинені прокурором, а значить, за 

ст.. 56 досліджуваного Закону прокурор може бути звільнений у разі 

набрання сили обвинувальним вироком за вчинення ним будь-якого злочину.  

Отже, така підстава припинення трудових правовідносин прокурора, як 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього,становить 

собою такий фактичний склад: 1) наявність щодо прокурора обвинувального 

вироку, який набрав законної сили; 2) повідомлення про це судом 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів особи, уповноваженої 

примати рішення про звільнення прокурора; 3) прийняття уповноваженою 

особою рішення про звільнення прокурора. У разі припинення за такої 

обставини трудових правовідносин Генерального прокурора України матиме 

місце дещо інший фактичний склад, а саме: 1) наявність щодо Генерального 

прокурора обвинувального вироку, який набрав законної сили; 

2) повідомлення про це судом Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

прокурорів; 3) подання останньою Президентові України про звільнення 

Генерального прокурора; 4) указ Президента України про звільнення з 

посади Генерального прокурора України. 

Умовою, необхідною для припинення трудових правовідносин 

працівників прокуратури за вказаними підставами є факт їх перебування на 

відповідних посадах в органах прокуратури. 
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Вважаємо, що ст. 56 Закону України «Про прокуратуру»необхідно 

доповнити строками, протягом яких суд зобов’язаний повідомляти 

відповідних осіб або орган про набрання сили обвинувальним вироком суду 

щодо прокурора або Генерального прокурора. Така норма сприяла б більш 

чіткій регламентації процедури звільнення прокурора за вказаною підставою 

та усуненню можливості зловживань. 

У ст. 57 цього Закону передбачено таку підставу припинення трудових 

правових правовідносин працівника прокуратури, як звільнення прокурора у 

разі припинення ним громадянства України або набуття громадянства іншої 

держави. Прокурор у разі припинення громадянства України або набуття 

громадянства іншої держави звільняється з посади особою, уповноваженою 

цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, за поданням 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Генеральний прокурор 

України у разі припинення громадянства або набуття громадянства іншої 

держави звільняється з посади Президентом України теж за поданням 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Прокурор не вправі 

продовжувати здійснювати свої повноваження з моменту припинення 

громадянства України або встановлення в поданні Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів факту набуття ним громадянства іншої 

держави. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» 

від18 січня 2001 р. за№ 2235-III [204] громадянство України припиняється: 

1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) через втрату громадянства 

України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами 

України. Ст. 22 цього ж Закону встановлюється, що до повноважень 

Президента належить приймати рішення і видавати укази відповідно до 

Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і 

про припинення громадянства України. 

Отже, ст. 57 чинного Закону України «Про прокуратуру» передбачає 

2 підстави припинення трудових правовідносин працівника прокуратури: 
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1) звільнення прокурора у разі припинення громадянства України і 

2) звільнення прокурора у разі набуття ним громадянства іншої держави. 

Перша підстава припинення трудових правовідносин прокурора 

становить собою фактичний склад, до якого входять наступні елементи: 

1) указ Президента України про припинення громадянства України; 

2) подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 3) рішення 

уповноваженої особи про звільнення прокурора. У разі звільнення з посади за 

вказаною підставою Генерального прокурора України матиме місце такий 

фактичний склад: 1) указ Президента України про припинення громадянства 

України; 2) подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

3) указ Президента України про звільнення Генерального прокурора з 

посади.  

Другою підставою звільнення прокурора з посади, передбаченою ст. 57 

досліджуваного Закону України «Про прокуратуру», є з набуттям ним 

громадянства іншої держави. Ця підстава становить собою фактичний склад, 

що включає: 1) факт набуття прокурором громадянства іншої держави 

(прийняття уповноваженим органом іноземної держави рішення про надання 

прокуророві громадянства такої держави або інший факт, який у такій 

іноземній державі свідчить про набуття її громадянства); 2) подання 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 3) рішення 

уповноваженої особи про звільнення прокурора.  

У разі звільнення з посади за вказаною підставою Генерального 

прокурора України матиме місце такий фактичний склад: 1) факт набуття 

Генеральним прокурором України громадянства іншої держави (прийняття 

уповноваженим органом іноземної держави рішення про надання 

прокуророві громадянства такої держави або інший факт, який у такій 

іноземній державі свідчить про набуття громадянства останньої); 2) подання 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 3) указ Президента 

України про звільнення Генерального прокурора України з посади. 
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Умовою припинення трудових правовідносин працівника прокуратури, 

передбачених досліджуваною ст. 57 Закону України «Про прокуратуру», є 

факт перебування прокурора на відповідній посаді в органі прокуратури. 

У ст. 58 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 

регламентуєтьсязвільнення прокурора з посади за власним бажанняму разі 

подання останнім такої заяви. Відповідно до вказаної статті прокурор 

незалежно від мотивів вправі подати заяву про звільнення за власним 

бажанням у будь-який час свого перебування на посаді. Така заява подається 

особі, уповноваженій цим Законом приймати рішення про звільнення 

прокурора. Заява Генерального прокурора України про звільнення за власним 

бажанням подається Президентові України. Прокурор продовжує 

здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення.  

З огляду на те, що звільнення за власним бажанням належить до 

загальних підстав припинення трудових правовідносин і може 

застосовуватися до будь-якої категорії працівників, а не лише прокурорів, на 

припинення трудових правовідносин з останніми за цієї підстави 

поширюється дія ст. 38 Кодексу законодавства про працю України. 

Відповідно до вказаної статті працівник має право розірвати трудовий 

договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або 

уповноважений ним орган письмово за д2ва тижні. Якщо заява працівника 

про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати 

роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або 

дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; 

неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним 

висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку 

або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до 

медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на 

роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або 

уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про 

який просить працівник.  
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Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення 

не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або 

уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше 

заявою, крім випадків, коли на його місце вже запрошено іншого працівника, 

якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні 

трудового договору. Працівник має право у визначений ним строк розірвати 

трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений 

ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи 

трудового договору. 

Таким чином, за наявності умови перебування особи на посаді в органі 

прокуратури трудові правовідносини з ним можуть бути припинені на 

підставі такого фактичного складу: 1) подання прокурором заяви про 

звільнення за власним бажанням; 2) видання уповноваженою особою наказу 

про звільнення цього прокурора (указу Президента України про звільнення з 

посади Генерального прокурора). 

Відповідно до ст.58 Закону України «Про прокуратуру» прокурор 

продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його 

звільнення. При цьому строк для прийняття такого рішення законодавчо не 

встановлено. У зв’язку із цим у випадку затягування процесу прийняття 

відповідного рішенням може мати місце порушення 14-денного строку, 

визначеного Кодексом законів про працю України як обов’язкового для 

відпрацювання у зв’язку зі звільненням працівника за власним бажанням. З 

метою унеможливлення затягування процесу звільнення прокурорів із посад 

за власним бажанням та обмеження їх прав порівняно із іншими категоріями 

працівників пропонуємо викласти ч. 3 ст. 58 цього Закону в наступній 

редакції: «3. Рішення про звільнення прокурора за власним бажанням має 

бути прийняте протягом 14 днів з моменту подання ним заяви про 

звільнення. Прокурор продовжує здійснювати свої повноваження до 

прийняття рішення про його звільнення, але не більше 14 днів після подання 
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ним заяви про звільнення. Зі спливом 14-денного строку прокурор буде 

вважатися звільненим з посади». 

Звільнення прокурора з посади в разі неможливості подальшого 

перебування на тимчасово вакантній посаді як підстава припинення трудових 

правовідносин прокурора передбачена ст. 59 чинного Закону України «Про 

прокуратуру». Відповідно до зазначеної статті прокурор, який обіймає 

тимчасово вакантну посаду, після повернення на роботу прокурора, який 

раніше обіймавїї на постійній основі, звільняється з посади особою, 

уповноваженою цим Законом приймати таке рішення, за поданням 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, якщо: 1) прокурор не 

подав заяви про переведення до іншого органу прокуратури протягом 

15 днів; 2) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути 

здійснено його переведення; 3) прокурор неуспішно пройшов конкурс на 

переведення до органу прокуратури вищого рівня.  

Проаналізувавши ст. 59 цього Закону, вважаємо, що фактичний склад 

як підстава припинення трудових правовідносин працівника прокуратури у 

зв’язку зі звільненням прокурора з посади в разі неможливості подальшого 

перебування на тимчасово вакантній посаді, включає в себе:  

– повернення на роботу прокурора, який обіймає відповідну посаду на 

постійній основі;  

– неподання прокуроромзаяви про переведення до іншого органу 

прокуратури протягом 15 днів або неуспішне проходження ним конкурсу на 

переведення до органу прокуратури вищого рівня;  

– винесення подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів;  

– рішення уповноваженої особи про звільнення прокурора з посади. 

Умовою, що є необхідною для звільнення прокурора за вказаним фактичним 

складом, є факт зайняття ним тимчасово вакантної посади, а також 

відсутність вакантних посад в органах прокуратури, на які може бути 

здійснено переведення. 
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Ст. 60 Закону України «Про прокуратуру» регламентує звільнення 

прокурора з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в 

якому прокурор обіймає посаду, або скорочення чисельності прокурорів 

органу прокуратури.При ліквідації підприємства, як звертає увагу О. В. Гоц-

Яковлєва, завжди відбувається звільнення працівників, а при реорганізації 

або перепрофілювання воно можливе, тільки якщо викликано скороченням 

чисельності або штату працівників, змінами в їх складі за посадами, 

спеціальністю, кваліфікацією, професіями [98, c. 125]. 

Так, прокурор звільняється з посади особою, уповноваженою цим 

Законом приймати рішення про його звільнення, за поданням 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів при ліквідації чи 

реорганізації органу прокуратури або в разі скорочення чисельності 

прокурорів органу прокуратури, якщо: 1) прокурор не подав заяву про 

переведення до іншого органу прокуратури протягом 15 днів; 2) в органах 

прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено його 

переведення; 3) прокурор неуспішно пройшов конкурс на переведення до 

органу прокуратури вищого рівня.  

Зважаючи на те, що перелік та юрисдикція місцевих та військових 

прокуратур, а також установлення загальної чисельності працівників органів 

прокуратури визначаєтьсяЗаконом України «Про прокуратуру», ліквідація чи 

реорганізація органу прокуратури вимагає внесення змін до зазначеного 

Закону. 

Звільнення прокурора з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення 

чисельності прокурорів органу прокуратури, як підстава припинення 

трудових правовідносин прокурора включає в себе такий фактичний склад:  

– ліквідація чи реорганізація органу прокуратури, в якому прокурор 

обіймає посаду, або скорочення чисельності прокурорів органу прокуратури, 

в якому прокурор обіймає посаду;  
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– неподання прокуроромзаяви про переведення до іншого органу 

прокуратури протягом 15 днів або неуспішне проходження ним конкурсу на 

переведення до органу прокуратури вищого рівня;  

– винесення подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів;  

– прийняття рішення уповноваженої особи про звільнення прокурора з 

посади.  

Умовою припинення трудових правовідносин прокурора з 

розглядуваної підстави, є факт обіймання особою певної посади в органі 

прокуратури, а також відсутність вакантних посад в органах прокуратури, на 

які може бути здійснено переведення. 

Кіровоградський окружний адміністративний суд у постанові від 

28 січня 2016 р.по справі № П/811/32/16[178]зауважує, що за ст. 60 чинного 

Закону України «Про прокуратуру», якою, зокрема, передбачено підстави 

звільнення прокурора з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або скорочення чисельності 

його прокурорів, прокурор звільняється з посади особою, уповноваженою 

цим Законом приймати рішення про його звільнення, за поданням 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у разі ліквідації чи 

реорганізації органу прокурори або в разі скорочення чисельності прокурорів 

органу прокуратури, якщо: 1) прокурор не подав заяви про переведення до 

іншого органу прокуратури протягом 15 днів; 2) в органах прокуратури 

відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено переведення; 

3) прокурор не пройшов конкурс на переведення до органу прокуратури 

вищого рівня. У той же час суд зазначає, що підставою звільнення по цій 

справі послужило не подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів, а наказ Генерального прокурора України та письмове 

попередження про майбутнє звільнення з посади та органів прокуратури у 

зв'язку з ліквідацією органу прокуратури у разі непроходження або 

неуспішного проходження тестування для заміщення посади прокурора у 
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відповідній місцевій прокуратурі. Суд також вказує, що позивач, не 

ввійшовши до рейтингового списку за результатами тестування, що 

провадилося відповідно до Порядку проведення тестувань для зайняття 

посади прокурора місцевої прокуратури, затвердженого наказом 

Генерального прокурора № 98 від 20 липня 2015 р., з необхідною кількістю 

набраних балів, які дозволили б йому зайняти посаду прокурора в штатному 

розкладі Кіровоградської місцевої прокуратури, він залишився поза штатом, 

а значить, правильно був звільнений за п.1ст. 40 Кодексу законів про працю 

Українита п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру» у зв’язку зі 

скороченням штату. 

Чернігівський окружний адміністративний суд у постанові від 

16 лютого 2016 р. за№ 825/99/16[184]зазначає, щозгідно з пунктами 1.2, 1.3, 

3.16, 3.17. Порядку проведення тестувань для зайняття посад прокурора 

місцевої прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора № 98 

від 20 липня 2015 р., на посади прокурорів місцевих прокуратур 

призначаються особи за результатами успішного проходження ними 

тестування. Останнє забезпечує умови для об'єктивного і неупередженого 

з'ясування спроможності кандидатів за своїми професійними та 

особистісними якостями виконувати службові обов'язки на посадах 

прокурорів місцевих прокуратур. На підставі відомостей про результати 

тестування робоча група регіонального центру формує рейтинговий список 

по кожній місцевій прокуратурі окремо, що затверджується на засіданні 

робочої групи простою більшістю голосів, про що складається відповідний 

протокол, який підписується керівником і секретарем прокуратури.Керівник 

регіональної прокуратури після отримання рейтингового списку кандидатів 

на посади прокурорів конкретної місцевої прокуратури та рапорту 

працівника прокуратури (заяви для тих, хто не працює в ній), який успішно 

пройшов тестування, видає наказ про його призначення на посаду, 

враховуючи підсумковий бал кандидата (від вищого до нижчого) і 

чисельність штатних одиниць у відповідній місцевій прокуратурі (пункт 9.5 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2015_12_25/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2015_12_25/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
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Порядку проведення тестувань для зайняття посад прокурора місцевої 

прокуратури, затверджений зазначеним вище наказом Генерального 

прокурора). Суд указує, що з аналізу наведених правових норм випливає, що 

на посаду прокурора в місцевій прокуратурі призначаються лише особи, які 

успішно пройшли тестування та за наявності штатних одиниць. У зазначеній 

справі позивач у рейтинговому списку за результатами тестування 

знаходиться на 64 позиції. З урахуванням наявності лише 46 вакантних посад 

у Чернігівській місцевій прокуратурі рейтинговий список, згідно з яким 

позивач отримав низький підсумковий бал, не дозволив претендувати на 

зайняття посади прокурора, у зв'язку з чим претендент залишився поза 

штатом працівників прокуратури, а тому відповідачем правомірно звільнено 

позивача з посади прокурора прокуратури м. Чернігова та органів 

прокуратури Чернігівської області на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів 

про працю України та п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру». 

Як указує суд, посилання позивачки на те, що в неї на утриманні 

перебуває 2-є неповнолітніх дітей і що вона згідно зіст. 42 Кодексу законів 

про працю України , має переважне право на залишення на роботі, судом не 

приймаються до уваги, оскільки таке право не передбачено ні Законом 

України «Про прокуратуру», який є спеціальним законом щодо Кодексу 

законів про працю України, ні Порядком проведення тестування для зайняття 

посади прокурора місцевої прокуратури. Крім того, суд звертає увагу на те, 

що призначення на посади прокурорів місцевих прокуратур здійснюється 

виключно за результатами конкурсного відбору (тестування) і що під час 

проведення тестування всі кандидати знаходяться в рівних умовах і правах, 

без надання кому-небудь будь-яких переваг.Обмеження в конкурсі 

передбачено лише для певної категорії осіб, визначених у п. 1.6 Порядку 

проведення тестувань для зайняття посад прокурора місцевої прокуратури, 

затвердженого вказаним вищим наказом Генерального прокурора. 

Волинський окружний адміністративний суд у постанові від 17 лютого 

2016 р., № 803/63/16[177] зазначає: відповідно до ст. 222 Кодексу законів про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_239/ed_2015_12_25/pravo1/KD0001.html?pravo=1#239
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працю України особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-

слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших 

установ прокуратури, які мають класні чини, встановлюється 

законодавством. Організація і порядок діяльності органів прокуратури 

України, особливості розгляду трудових спорів регулюються спеціальними 

нормами законодавства країни, які є пріоритетними перед нормами Кодексу 

законів про працю України. Правові засади організації і діяльності 

прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського 

самоврядування, а також система прокуратури України визнаються Законом 

України «Про прокуратуру». 

Що стосується стягнення, моральної шкоди за звільнення з роботи в 

органах прокуратури, то судпідкреслює, що ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу 

України визначено, що моральна шкода полягає, зокрема, у душевних 

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; у приниженні 

честі та гідності фізичної особи. Отже, звертаючись до суду з позовною 

вимогою про стягнення моральної шкоди, позивач повинен зазначити та 

довести, в чому полягає завдана йому моральна шкода та з яких міркувань 

він виходив, визначаючи її розмір, а також навести докази, якими це 

підтверджується. 

Цікавою є позиція Вінницького апеляційного адміністративного суду, 

виражена в ухвалі від 28 січня 2016 р., № 802/3782/15-а [270], якою суд 

підтримав постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 

2 грудня 2015 р.по справі № 802/3782/15-а [176] за позовом фізичної особи до 

прокуратури Вінницької області про визнання протиправним та скасування 

наказу про звільнення з посади заступника начальника управління 

представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді прокуратури 

Вінницької області за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, 

поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного 

прогулу.Вінницький апеляційний адміністративний суд зазначає що, як 
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установлено з матеріалів справи, прокуратура Вінницької області як 

юридична особа ні ліквідована, ні реорганізована не була, відповідних 

відомостей Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців не містить. Зміна системи органів прокуратури у зв`язку з 

набранням чинності 15 липня 2015 р. Законом України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 р., №1697-VІІ, а саме з набуттям обласними 

прокуратурами статусу регіональних, не передбачає відмову держави від 

виконання завдань та функцій такої особи, що є виключною підставою для 

констатації факту про ліквідацію юридичної особи публічного права, про що 

неодноразово висловлювався Верховний Суд України у своїх рішеннях 

(зокрема, постанова від 27 травня 2014 р.). Разом із тим, ліквідація 

структурного підрозділу юридичної особи(в даному випадку – управління 

представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді прокуратури 

Вінницької області) зі створенням іншого структурного підрозділу з 

аналогічними функціями (управління представництва інтересів громадян та 

держави в суді) не є ліквідацією або реорганізацією прокуратури Вінницької 

області, а свідчить лише про зміну її внутрішньої (організаційної) структури. 

Інакше кажучи, на відміну від ліквідації чи реорганізації юридичної особи, ця 

обставина може бути підставою для звільнення працівників цього 

структурного підрозділу згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю 

України лише з підстав скорочення чисельності або штату працівників.  

Крім того, суд вказує, що приписами ч.3 ст. 36 Кодексу законів про 

працю України встановлено, що в разі реорганізації підприємства, установи, 

організації (злиття, приєднання, поділ чи перетворення) дія трудового 

договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі 

скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ч.1 ст.40 Кодексу законів 

про працю України). Отже, за змістом ч.3 ст.49-2 Кодексу законів про працю 

України одночасно з попередженням про звільнення у зв`язку зі змінами в 

організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_305/ed_2015_12_25/pravo1/KD0001.html?pravo=1#305
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пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, 

організації. Однакусупереч зазначеним положенням трудового законодавства 

відповідачем взагалі не було запропоновано позивачеві жодної з посад, 

передбачених у штатному розписі прокуратури Вінницької області. 

Посилання відповідача на те, що на момент звільнення позивача вільних 

вакансій не було як в управлінні представництва інтересів громадян та 

держави в суді, так і в інших структурних підрозділах прокуратури 

Вінницької області, суд не бере до уваги, оскільки відповідний обов`язок 

роботодавця виникає не в момент звільнення працівника, а з часу його 

офіційного попередження про наступне вивільнення. 

Суд установив, що колегія суддів не прийняла до уваги доводи 

апелянта, що позивачем не подавався рапорт про призначення на будь-яку 

посаду, в тому числі в управлінні представництва інтересів громадян і 

держави в суді, оскільки законодавцем обов'язок забезпечити наявною 

роботою працівника, попередженого про скорочення, покладено на 

роботодавця, що є однією з гарантій трудових прав громадян, а обов'язку 

працівника ініціювати призначення себе на посаду при скороченні 

законодавством не встановлено. Відтак, відповідачем не дотримано порядку 

вивільнення працівників, установленого статтями 40 і49-2 Кодексу законів 

про працю України, а тому оскаржуваний наказ є протиправним та підлягає 

скасуванню, оскільки звільнення позивача здійснено з порушенням 

законодавства про працю. 

Ч. 5 ст. 41 чинногоЗакону України «Про прокуратуру» передбачає, що 

після звільнення прокурора з адміністративної посади або припинення його 

повноважень на ній він не пізніше одного місяця призначається на одну з 

вакантних посад у цьому ж органі прокуратури або в разі відсутності 

вакантних посад переводиться на посаду до іншого органу прокуратури того 

ж або нижчого рівня за його письмовою згодою. У таких випадках рішення 

про призначення на посаду приймається керівником відповідного органу 

прокуратури. У разі відмови особи від призначення на вакантну посаду у 
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відповідному органі прокуратури або від переведення на посаду до іншого 

органу прокуратури у зазначений строк особа  звільняється з посади 

прокурора. 

Отже, трудові правовідносини прокурора також можуть припинятися у 

таких випадках: 1) припинення повноважень прокурора на адміністративній 

посаді (звільнення з неї); 2) відмови протягом місяця від призначення на 

вакантну посаду прокурора у відповідному органі прокуратури, або відмова 

протягом місяця від переведення на посаду до іншого органу прокуратури; 

3) прийняття рішення відповідним органом про звільнення прокурора з 

посади.  

Умовою, за якою такий фактичний склад припинення трудових 

правовідносин працівника прокуратури може мати місце, є факт обіймання 

прокурором певної адміністративної посади в органі прокуратури.  

Як установлює ст. 32 Кодексу законів про працю України у зв'язку зі 

змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов 

праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи 

посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, 

пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого 

часу, суміщення професій, зміну розрядів, найменування посад та інших) 

працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці. Якщо 

колишні істотні умови праці неможливо зберегти, а працівник не згоден на 

продовження роботи в нових умовах, трудовий договір припиняється зап. 6 

ст. 36вказаного Кодексу. 

Сумський окружний адміністративний суд у постанові від 12 березня 

2015 р. по справі №818/119/15 вказує, що ознайомлення працівника завчасно 

зі змінами істотних умов праці має суттєве значення для вирішення питання 

подальшого існування трудових відносин між працівником та роботодавцем. 

Суд зазначає, що для звільнення працівника з посади необхідноз'ясуватичи 

згоден він продовжувати роботу на нових умовах.Якщо ні, то його 

звільнення має відбуватись відповідно до вимог ч. 4ст. 32 Кодексу законів 
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про працю України, а також згідно п. 6 ч. 1ст. 36 Кодексу законів про працю 

України, якими передбачено, що підставою припинення трудового договору 

є відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних 

умов праці [181]. 

Отже, трудові правовідносини прокурора можуть припинятися у разі 

зміни істотних умов праці за наявності наступного фактичного складу: 

1) зміна істотних умов праці прокурора; 2) його відмова від праці за нових 

умов; 3) рішення уповноваженого органу про звільнення прокурора з посади.  

Варто зазначити, щоза ст. 51 Закону України «Про прокуратуру» 

особами, які в установленому цим Законом порядку приймають рішення про 

звільнення прокурора з посади, є: а) Генеральний прокурор України – щодо 

прокурорів Генеральної прокуратури України; б) керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури –щодо прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури;в) 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; г) військовий прокурор регіону –щодо 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. 

Отже, у кожному фактичному складі, який є підставою припинення 

трудових правовідносин прокурора, особа, уповноважена приймати рішення 

про звільнення прокурора, має визначатися відповідно до вказаної статті. 

Відзначимо, що трудові правовідносини працівника прокуратури 

можуть також припинятись у разі припинення повноважень прокурора. Ч. 3 

ст. 51 зазначеного Закону встановлено, що повноваження прокурора 

припиняються у зв’язку: 1) з досягненням 65-річного віку; 2) зі смертю; 3) з 

визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим; 4) з 
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рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. Кожна з 

зазначених обставин є підставою припинення трудових правовідносин 

працівника прокуратури. 

Окремої уваги заслуговують підстави припинення трудових 

правовідносин прокурора, передбачені Законом України «Про очищення 

влади» від16 вересня 2014 р.,№ 1682-VII [219], за ст. 1 якого очищення влади 

(люстрація) – це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона 

окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) 

(крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. Ст. 2 цього Закону встановлено, що заходи з очищення 

влади (люстрації) здійснюються(серед інших) до Генерального прокурора 

України, посадових та службових осіб органів прокуратури України.  

На підставі ч. 3 ст. 1 зазначеного Закону України протягом 10 років з 

дня набрання ним чинності посади, щодо яких здійснюється очищення влади 

(люстрація), не вправі обіймати особи, названі у частинах 1, 2, 4 та 8 ст. 3 

цього Закону, а також особи, які не подали у строк, устанволений цим 

Законом, заяви, передбаченої ч. 1 ст. 4 названого Закону. 

У ст. 2 розглядуваного Закону передбачено перелік посад, щодо яких 

здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, відповідно до п. 7 

ч. 1 ст. 2 зазначеного Закону заходи з очищення влади (люстрації) 

здійснюються щодо: посадових та службових осіб органів прокуратури 

України. 

У ст. 3 цього Закону визначено критерії здійснення очищення влади 

(люстрації). Зокрема, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 3 заборона, передбачена ч. 3 

ст. 1, а саме заборона протягом 10-ти років з дня набрання чинності цим 

Законом займати посади, щодо яких здійснюється очищення влади 

(люстрація), застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного 

року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р. 

посади: (а)Генерального прокурора України, (б) керівника або заступника 



156 
 

керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу 

(апарату) Генеральної прокуратури України, (в) керівника або заступника 

керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України й не 

були звільнені в цей період за власним бажанням, (г) працівника органу 

прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, 

погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, 

підтримував державне обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від 

кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів 

України «Про усунення негативних наслідків та недопущення 

переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час 

проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 р.,№ 737-VIIі «Про 

недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали 

місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 р.,№ 743-VII.  

Крім того, указана заборона, передбаченач. 3 ст. 1 Закону України «Про 

очищення влади», застосовується до осіб, перевірка стосовно яких 

установила недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових 

прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, 

встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), указаного (вказаних) 

в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, 

установленихпунктами 1–10ч. 1 ст. 2 цього Закону, доходам, отриманим із 

законних джерел. 

Згідно з п. 2 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України 

«Про очищення влади» впродовж 10-ти днів з дня набрання чинності цим 

Законом керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення 

та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона, 

зазначена в ч. 3 ст. 1 цього Закону, на основі критеріїв, установлених ч. 1 

ст. 3 цього Закону (факт обіймання сукупно не менше одного року певної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/737-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/743-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
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посади (посад) у період з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р.), а також 

відомостей, наявних в особових справах цих осіб:  

– звільняє вказаних осіб з посад або надсилає керівникові органу 

(органу), до повноважень якого належить звільнення їх з посади, відповідні 

документи для їх звільнення не пізніше як на 10-й робочий день з дня їх 

отримання;  

– інформує Міністерство юстиції України про їх звільнення з посад та 

надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони, 

передбаченої ч. 3ст. 1 цього Закону, для їх оприлюднення на офіційному веб-

сайті цього Міністерства та внесення до Єдиного державного реєстру осіб, 

щодо яких застосовано положення розглядуваного Закону в порядку й у 

строки, визначені цим Законом. 

Одеський апеляційний адміністративний суд в ухвалі від 11 березня 

2015 р.по справі № 821/4547/14 [272],якою залишено без змін постанову 

Херсонського окружного адміністративного суду від 16 січня 2015 р.поцій же 

справі [182],відзначає, що норми Закону України «Про очищення влади» є 

спеціальними щодо інших нормативно-правових актів, мають імперативний 

характер та підлягають безумовному виконанню уповноваженими органами 

та їх посадовими особами у визначений цим Законом строк.Проте в цьому 

Законі не встановлено жодних застережень чи винятків стосовно звільнення 

осіб, які підпадають під критерії, передбачені його ч. 1 ст. 3, відповідно до п. 

2 «Прикінцевих та перехідних положень» розглядуваного Закону. 

Крім того, зазначений не передбачає вимог щодо обов'язку 

встановлення будь-яких обставин чи фактів стосовно названих осіб для 

вирішення питання про їх звільнення на підставі п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів 

про працю України[127]. Значить, висновок про наявність підстав для 

звільнення особи з органів прокуратури може ґрунтуватися на результатах 

вивчення його особової справи в частині перебування на посадах, визначених 

Законом України «Про очищення влади». 
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Одеський окружний адміністративний суд у постанові від 14 грудня 

2015 р.по справі № 815/2163/15 [180]установив, що висновок про наявність 

підстав для звільнення, що ґрунтується на результатах вивчення особової 

справи в частині перебування особи на посадах, які віднесено до категорії 

«керівник, заступник керівника територіального (регіонального) органу 

прокуратури України» (п. 8 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про очищення влади») 

є достатнім для звільнення такої особи. Суд також не взяв до уваги 

твердження позивача про таке: оскільки чиннимЗаконом України «Про 

прокуратуру» не наведено визначення поняття «територіальний 

(регіональний) орган прокуратури», відповідачем неправомірно застосовано 

положення п. 8 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про очищення влади» до посади 

заступника прокурора Печерського району м. Києва, яку він обіймав з 

22 травня 2012 р. по 24 липня 2014 р., виходячи з наступного. Суд зазначає, 

що Закон України «Про очищення влади» оперує поняттям «керівник, 

заступник керівника територіального (регіонального) органу прокуратури 

України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі». 

Наводячи перелік посад у відповідних органах, законодавець розмежовує їх 

за територіальним принципом, конкретизуючи при цьому належність цих 

посад до території обласного рівня (обласного значення). Таким чином, 

посада першого заступника прокурора Печерського району м. Києва 

відповідає встановленому у п. 8 ч. 1 ст. 3 Закону «Про очищення влади» 

поняттю «заступник керівника територіального (регіонального) органу 

прокуратури України». 

Крім того, Одеський окружний адміністративний суд у зазначеній 

постанові вказує, що згідно з п. 50 остаточного висновку Венеціанської 

комісії щодо Закону України «Про очищення влади» від 19 червня 2015 р., 

№ 788/2014 частинами 1, 2 ст. 3цього Закону передбачено дискваліфікацію 
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певних осіб на підставі того, що вони обіймали посади на рубежі 2013–2014 

років. Дискваліфікація, заснована виключно на посаді, яку обіймала особа,a 

priori не суперечить міжнародним стандартам, за умови, що йдеться про 

посади в установах, відповідальних за серйозні порушення прав людини і 

винних у серйозних випадках халатності. Венеціанська комісія недостатньо 

переконана, що всі посади, зазначені в частинах 1-2 ст. 3 Закону, 

відповідають цій вимозі. Однак вона відзначає, що українська влада може 

краще оцінити, які з державних установ відігравали значну роль у 

недемократичних процесах упродовж відповідних періодів. 

Отже, підставами для звільнення прокурорів відповідно доЗакону 

України «Про очищення влади» від16 вересня 2014 р., № 1682-VII можуть 

бути фактичні склади, щоохоплюютьвідповідні юридичні факти, причомуза 

наявності певних умов. Розглянемо їх детальніше. 

– Фактичний склад № 1: 1) набрання чинності Законом України «Про 

очищення влади»; 2) рішення уповноваженої особи про звільнення прокурора 

з посади. Умовою звільнення в такому випадку є наявність у особовій справі 

прокурора матеріалів, що свідчать про обіймання ним сукупно не менше 

одного року у період з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р. посад 

Генерального прокурора України, керівника, заступника керівника 

самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) 

Генеральної прокуратури України, керівника, заступника керівника 

територіального (регіонального) органу прокуратури України. 

– Фактичний склад № 2 включає: 1) набрання чинності Законом 

України «Про очищення влади»; 2) неподання особою заяви про звільнення 

за власним бажанням; 3) рішення уповноваженої особи про звільнення 

прокурора з посади. 

Умовою звільнення в такому випадку є факт обіймання особою у 

період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. особою таких посад: 

а) Генерального прокурора України, б) керівника, заступника керівника 

самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) 
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Генеральної прокуратури України, в) керівника, заступника керівника 

територіального (регіонального) органу прокуратури України, г) працівника 

органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив 

подання, погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних 

заходів, підтримував державне обвинувачення у суді стосовно осіб, 

звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності 

відповідно до Законів України «Про усунення негативних наслідків та 

недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали 

місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 р., № 737-VII, і 

«Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які 

мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 р., № 743-VII. 

– Фактичний склад № 3: 1) прийняття особою рішень, здійснення дій 

чи бездіяльності, спрямованих на перешкоджання реалізації конституційного 

права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи 

і демонстрації або спрямованих на завдання шкоди життю, здоров’ю, майну 

фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р., 

2) установлення вказаних обставин у рішенні суду щодо такого прокурора, 

яке набрало законної сили; 3) рішення уповноваженої особи про звільнення 

такого прокурора. 

– Фактичний склад № 4: 1) набрання законної сили рішенням суду 

щодо прокурора, яким установлено, що він: а) співпрацювавзі спецслужбами 

інших держав як таємний інформатор в оперативному отриманні інформації; 

б) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснював заходи (та/або 

сприяв їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, 

оборони чи територіальної цілісності України; в) закликав публічно до 

порушення територіальної цілісності та суверенітету України; г) розпалював 

міжнаціональну ворожнечу; д) своїми протиправними рішеннями, дією чи 

бездіяльністю призвів до порушення прав людини та основоположних 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/737-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/743-18
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свобод, визнаних рішенням ЄСПЛ; 3) прийняття уповноваженою особою 

рішення про звільнення такого прокурора з посади.  

– Фактичний склад № 5: 1)установлення перевіркою стосовно такого 

прокурора недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових 

прав), зазначених у поданих ним за попередній рік деклараціях про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, 

встановленоюЗаконом України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) 

в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, 

визначенихпунктами 1–10 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про очищення влади» 

від16 вересня 2014 р., № 1682-VII, доходам, отриманим із законних джерел; 

2) рішення уповноваженої особи про звільнення такого прокурора з посади. 

Умовою є факт перебування особи на посаді, визначеної пунктами 1-10 ч. 

1ст. 2 зазначеного Закону. 

– Фактичний склад № 6: 1) неподання особою, яка перебувала на 

посадах, визначених у пунктах 1–10ч. 1 ст. 2 Закону України «Про очищення 

влади» керівникові або уповноваженому органу власноручно написаної 

заяви, у якій повідомляється про те, що до такої особи застосовуються 

заборони, визначенічастинами 3 або 4ст. 1 Закону, або повідомляється, що 

неї особи не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на 

проходження перевірки, на оприлюднення відомостей щодо неї відповідно до 

цього Закону, у строк не пізніше як на 10-ий день з дня початку проведення 

перевірки у відповідному органі, за планом проведення перевірок; 2) рішення 

уповноваженої особи про звільнення такого прокурора з посади. 

– Фактичний склад № 7: 1) подання особою заяви, в якій особа 

повідомляє, що до неї застосовується заборона, зазначена у частинах 3 або 4 

ст. 1 Закону України «Про очищення влади»; 2) рішення уповноваженої 

особи про звільнення такого прокурора з посади, прийняте не пізніше як на 

3-й день після подання такої заяви та застосування до неї відповідної 

заборони. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
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Отже, дослідивши підстави припинення трудових правовідносин 

працівника прокуратури, можемо зробити висновки, що ці правовідносини 

можуть припинятися як на загальних підставах, які можуть застосовуватися 

до всіх категорій працівників, так і на спеціальних підставах передбачених 

законодавством про прокуратуру лише для працівників органів прокуратури. 

Аналіз положень Закону України «Про очищення влади» від16 вересня 

2014 р.,№ 1682-VII дозволяє підсумувати, що цим Законом передбачено 

декілька фактичних складів, які служать підставами припинення трудових 

правовідносин працівників прокуратури. Вважаємо, що ці фактичні склади, 

як підстави припинення трудових правовідносин прокурора, є 

недосконалими, бо ґрунтуються на факті обіймання особою певної посади в 

певний період часу, причому без необхідності встановлення факту вчинення 

певних винних дій, що були спрямовані на узурпацію влади Президентом 

України В. Януковичем, на підрив основ національної безпеки і оборони 

України або на протиправне порушення прав і свобод людини, і потребують 

більш чіткої регламентації для унеможливлення обмеження прав невинних 

осіб.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Виникнення трудових правовідносин працівника прокуратури 

відбувається на підставі фактичного складу, складові якого різняться залежно 

від виду прокуратури, на посаду в якій претендує особа. У чинному Законі 

України «Про прокуратуру» закріплені підстави виникнення трудових 

правовідносин прокурорів місцевих прокуратур, а також Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, військових прокуратур та Генерального 

прокурора України. Має місце прогалина в правовому регулюванні щодо 

призначення на посади прокурорів регіональних та прирівняних до них 

прокуратур та прокурорів Генеральної прокуратури України. У контексті 
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триваючого реформування системи прокуратури України дана прогалина 

може бути пояснена незавершеністю цього процесу. 

2. Фактичний склад, що є підставою для виникнення трудових 

правовідносин працівника місцевої прокуратури, складається з таких 

юридичних фактів: (а) прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора; 

(б) подання особами, які виявили бажання стати прокурором, до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відповідної заяви та 

документів, установлених Законом України «Про прокуратуру»; 

(в) здійснення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на 

підставі поданих кандидатами на посаду прокурора документів перевірки 

відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора; 

(г) складання кваліфікаційного іспиту; (д) оприлюднення Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів на офіційному веб-сайті списку 

кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; (е) організація 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів спеціальної перевірки 

кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; (є) визначення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рейтингу кандидатів на 

посаду прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та 

щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також зарахування їх до 

резерву на заміщення вакантних посад прокурорів; (ж) проходження 

кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в Національній 

академії прокуратури України; (з) оголошення Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів у разі відкриття вакантних посад 

прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед кандидатів, які 

перебувають у резерві та пройшли спеціальну підготовку; (и) подання 

особою заяви на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора; 

(і) проведення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів на основі рейтингу 

кандидатів; (й) направлення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
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прокурорів подання керівникові місцевої прокуратури щодо призначення 

кандидата на посаду прокурора; (к) проведення спеціальної перевірки, 

передбаченої антикорупційним законодавством; (л) призначення особи на 

посаду прокурора; (м) складення особою присяги прокурора. 

3. Зміна трудових правовідносин працівників прокуратури 

відбувається при переведенні, переміщенні або зміні істотних умов праці, у 

разіпризначення прокурора на адміністративну посаду, звільнення його із цієї 

посади та припинення його повноважень на ній. 

4. Підставою для зміни трудових правовідносин є: (а) наявність 

установлених законодавством умов, а також відповідні фактичні склади (крім 

переміщення, яке відбувається на підставі наказу про нього), для зміни 

трудових відносин при  переведенні прокурора на посаду до іншого органу 

прокуратури необхідними єфакт перебування особи на роботі в органах 

прокуратури та наявність вакантної або тимчасово вакантної посади в органі 

прокуратури, куди буде переводитися прокурор, а у разі переведення особи 

до органу прокуратури вищого рівня – наявність в неї необхідного стажу 

роботи на посаді прокурора, що є умовами зміни трудових правовідносин; 

(б) фактичний склад, який включає наступні юридичні факти: по-перше, 

надання згоди прокурора на його переведення на посаду до іншого органу 

прокуратури; по-друге,видання відповідного наказу це, а при переведенні до 

органу прокуратури вищого рівня також успішне проходження цим 

працівником прокуратури конкурсу, участь у якому такий прокурор може 

приймати за умови подання ним відповідної заяви. 

5. Припинення трудових правовідносин працівників прокуратури 

відбувається на підставі фактичних складів за наявності відповідних умов, 

що передбачаються як загальним трудовим законодавством України, так і 

Законом України «Про прокуратуру». 

6. Пропонується доповнити ст. 52 Закону України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 р. ч. 3такого змісту:«3. У разі припинення трудових 

правовідносин з працівником прокуратури у зв’язку з неможливістю 
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виконувати ним свої повноваження за станом здоров’я, обов’язковій 

перевірці підлягають усі документи, підписані таким працівником після 

прийняття висновку медичної комісії, а в разі набрання чинності рішення 

суду щодо визнання працівника прокуратури обмежено дієздатним або 

недієздатним – усі документи, підписані таким працівником після набрання 

чинності цим рішенням, вважати недійсними». 

7. Положення Закону України «Про прокуратуру», що містять 

посилання на Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 

7 квітня 2011 р., № 3206-VI, мають бути змінені з урахуванням втрати ним 

чинності та набуття чинності Законом України «Про запобігання корупції» 

від 14 жовтня 2014 р.,№ 1700-VII. 

8. Необхідним є законодавче встановлення строку, протягом якого суд 

зобов’язаний повідомляти відповідних осіб або орган, уповноважений 

приймати рішення про звільнення працівника прокуратури, про набрання 

сили обвинувальним вироком суду щодо прокурора. 

9. Пропонується викласти ч. 3 ст. 58 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. в такій редакції: «3. Рішення про 

звільнення прокурора за власним бажанням має бути прийняте протягом 

14 днів з моменту подання ним заяви про звільнення. Прокурор продовжує 

здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення, 

але не більше 14 днів після подання ним заяви про звільнення. Зі спливом 14-

денного строку прокурор буде вважатися звільненим з посади». 

10. Закон України «Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.№ 1682-

VII передбачає 7 фактичних складів припинення трудових правовідносин 

працівників прокуратури та умови їх припинення. Пропонуємо їх розглянути 

Фактичний склад № 1 включає: 1) набрання чинності Законом України 

«Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.№ 1682-VII; 2) рішення 

уповноваженої особи про звільнення прокурора з посади. Умовою звільнення 

в такому випадку є наявність у особовій справі матеріалів, що свідчать про 

обіймання прокурором сукупно не менше одного року у період з 25 лютого 
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2010 р. по 22 лютого 2014 р. посад Генерального прокурора України, 

керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу 

центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, керівника, 

заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури 

України. 

Фактичний склад № 2 включає: 1) набрання чинності Законом України 

«Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.№ 1682-VII; 2) неподання 

особою заяви про звільнення за власним бажанням; 3) рішення 

уповноваженої особи про звільнення прокурора з посади. Умовою звільнення 

в такому випадку є факт обіймання особою в період з 21 листопада 2013 р. по 

22 лютого 2014 р.таких посад: а) Генерального прокурора України, 

б) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу 

центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, 

в) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу 

прокуратури України, г) працівника органу прокуратури, який здійснював 

процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував 

клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне 

обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або 

адміністративної відповідальності відповідно до Законів України «Про 

усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання 

осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 

29 січня 2014 р., № 737-VII та «Про недопущення переслідування та 

покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних 

зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» 

від 21 лютого 2014 р., № 743-VII. 

Фактичний склад № 3 включає: 1) прийняття особою рішень, 

здійснення дій чи бездіяльності, спрямованих або на перешкоджання 

реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, або спрямованих на 

завдання шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/737-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/743-18
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21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р.; 2) установлення вказаних 

обставин у рішенні суду щодо такого прокурора, яке набрало законної сили; 

3) рішення уповноваженої особи про звільнення цього прокурора. 

Фактичний склад № 4 включає: 1) набрання законної сили рішенням 

суду щодо прокурора, яке встановило, що він: а) співпрацював із 

спецслужбами інших держав як таємний інформатор для 

оперативноїпередачі інформації; б) своїми рішеннями, діями чи 

бездіяльністю здійснював заходи (та/або сприяв їх здійсненню), спрямовані 

на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності 

України; в) закликав публічно до порушення територіальної цілісності та 

суверенітету України; г) розпалював міжнаціональну ворожнечу; д) своїми 

протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю призвів до порушення 

прав людини та основоположних свобод, визнаних рішеннями 

Європейського суду з прав людини; 2) прийняття уповноваженою особою 

рішення про звільнення цього прокурора з посади. 

Фактичний склад № 5 включає: 1)установлення перевіркою стосовно 

прокурора недостовірності відомостей щодо наявності в нього майна 

(майнових прав), зазначених у поданих ним деклараціях за попередній рік 

про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру, складених 

за формою, встановленогоЗаконом України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), 

указаного (вказаних) у деклараціях, набутого (набутих) за час перебування 

такої особи на посадах, визначенихпунктами 1–10ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.№ 1682-VII, доходам, 

отриманим із законних джерел; 2) рішення уповноваженої особи про 

звільнення такого прокурора з посади. Умовою є факт перебування особи на 

посаді, визначеної пунктами 1-10 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про очищення 

влади» від16 вересня 2014 року № 1682-VII. 

Фактичний склад № 6 включає: 1) неподання особою, яка перебувала 

на посадах, визначених у пунктах 1–10ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
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очищення влади» від16 вересня 2014 р.,№ 1682-VII,керівникові або 

уповноваженому органу власноручно написаної заяви, в якій повідомляється, 

що до неї застосовуються заборони, встановленічастинами 3 або 4 ст. 1 

зазначеного Закону, або, що до неї відповідні заборони не застосовуються, а 

також про згоду на проходження перевірки, на оприлюднення відомостей 

щодо останньої відповідно до цього Закону, у строк не пізніше ніж на 10-ий 

день з дня початку проведення перевірки у відповідному органі згідно з 

планом проведення перевірок; 2) рішення уповноваженої особи про 

звільнення цього прокурора з посади. 

Фактичний склад № 7 включає: 1) подання особою заяви, в якій вона 

повідомляє, що до неї застосовується заборона, зазначена в частинах 3 або 4 

ст. 1 Закону України «Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.,№ 1682-

VII; 2) рішення уповноваженої особи про звільнення цього прокурора з 

посади, прийняте не пізніше як на 3-й день після подання такої заяви та 

застосування до нього відповідної заборони. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і представлено нове 

вирішення наукового завдання, що полягає вдослідженні теоретичних і 

практичних засад правового регулювання трудових правовідносин 

працівників прокуратури, обґрунтовано пропозицій щодо удосконалення 

правового регулювання цієї групи правовідносин на підставі комплексного 

аналізу трудового законодавства, практики його застосування й теоретичних 

положень у розглядуваній сфері. На підставі проведеного дослідження 

зроблено такі висновки і пропозиції, спрямовані на досягнення поставленої 

мети:а 

1. З розвитком законодавства про регулювання відносин із призначення 

на посаду та звільнення з неї працівника прокуратури поступово збільшилася 

кількість вимог, що ставляться до осіб, які можуть бути призначені на 

відповідні посади, а такожускладнилася процедура їх призначення та 

звільнення.Поступово на законодавчому рівні сформовано фактичний склад, 

що є підставою для призначення на посади працівників прокуратури. 

2. Модельний фактичний склад виникнення трудових правовідносин 

працівників прокуратури за законодавством деяких зарубіжних країн 

включає: (а) успішне складання кваліфікаційного іспиту, (б) написання заяви 

про прийняття на роботу, (в) наявність подання про призначення на посаду й 

(г) затвердження призначення певної особи на посаду прокурора. Окрім 

цього, має місце спеціальна правосуб`єктність працівників, що означає 

можливість виникнення трудових правовідносин в якості працівника органів 

прокуратури тільки в осіб, які відповідають конкретним критеріям: 

(а) досягли необхідного віку, (б) належать до громадянства певної країни, 

(в) проживають протягом установленого строку на її території, (г) мають 

відповідну освіту, (д) склали кваліфікаційний іспит, (е) мають стаж роботи та 

ін. 

3. Правове регулювання трудових правовідносин працівників 

прокуратури на сьогодні перебуває у стадії реформування: поряд з новим 
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Законом України «Про прокуратуру», що набув чинності 15 липня 2015 р., 

діє значна кількість підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на 

виконання попереднього Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 р., № 1789-ХІІ. 

4. Диференціація правового регулювання на рівні актів соціального 

партнерства та локальних нормативно-правових актів не відбувається. Ці 

документи за своїм змістом майже повністю повторюють положення 

спеціальних законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері 

регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури. 

5. Існує необхідність поступового реформування сфери трудових 

правовідносин працівників прокуратури в плані запровадження 

децентралізації правового регулювання цих відносин за рахунок розширення 

кола питань, що визначаються на рівні актів соціального партнерства – 

галузевих та регіональних угод. 

6. При регулюванні трудових правовідносин працівників прокуратури 

пропонується розробити Державну цільову програму із розвитку соціального 

партнерства, в якій окреслититакі питання: (а) завдання з розробки 

спеціального правового регулювання відносин щодо підписання актів 

соціального партнерства між профспілковими організаціями працівників 

прокуратури та державою в особі органів державної влади, що виступають 

роботодавцями цих працівників; (б) проведення переговорів між 

профспілковими організаціями працівників прокуратури та органами 

державної влади, що забезпечують зайнятість цієї верстви працівників, щодо 

розширення кола питань, які мають бути врегульовані актами соціального 

партнерства на різних рівнях; (в) планування бюджетного фінансування 

діяльності органів прокуратури в такий спосіб, щоб забезпечити можливість 

реалізації положень актів соціального партнерства зі сторони роботодавців; 

(г) визначення порядку впровадження регулювання трудових правовідносин 

працівників прокуратури на рівні актів соціального партнерства із можливим 

проведенням експерименту у визначених адміністративних одиницях. 
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7. Складовою спеціального правового статусу працівників прокуратури 

є насамперед наявність у них спеціальної трудової правосуб’єктності, 

ознаками якої є: (а) громадянство України, (б) вища юридична освіта, 

(в) неперебування особи в інших трудових правовідносинах та дотримання 

інших обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності, встановленими в антикорупційному законодавстві, 

(г) невходження особи до складу політичної партії, (д) відсутність судимості 

й факту притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення, (е) наявність певного стажу, (є) володіння 

державною мовою, (ж) невизнання особи судом обмежено дієздатною або 

недієздатною, (з) відсутність захворювань, що перешкоджають виконанню 

обов’язків прокурора, а також характеристик, що обмежують право зайняття 

посади прокурора відповідно до Закону України «Про очищення влади», 

(и) доброчесність. 

8. Пропонується доповнити чиннийЗакон України «Про прокуратуру» 

статтею 32-1такого змісту: «Стаття 32-1. Перевірка моральних якостей 

кандидата на посаду прокурора. Разомз проведенням спеціальної перевірки 

кандидатів на посаду прокурора, визначеної у ст. 32 цього Закону, кожен 

кандидат проходить співбесіду та тестування з психологом щодо 

встановлення його моральних якостей. Співбесіда та тестування провадяться 

відповідно до Методики перевірки наявності в особи, яка бажає стати 

працівником прокуратури, необхідних моральних якостей». 

9. Обґрунтовано необхідність розроблення Методики перевірки 

наявності в особи, яка бажає стати працівником прокуратури, необхідних 

моральних якостей із залученням фахівців у сфері психології.  

10. Трудові права та обов’язки працівників прокуратури 

регламентуються як загальними нормативно-правовими актами у сфері 

трудових відносин (Кодекс законів про працю, Закони України «Про 

відпустки» та «Про оплату праці»), так і спеціальними нормативно-

правовими актами (Закон України «Про прокуратуру», правила внутрішнього 
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трудового розпорядку відповідної прокуратури).Трудові права та обов’язки 

працівників прокуратури поділяються на загальні, властиві всім працівникам, 

та спеціальні, що стосуються тільки працівників прокуратури й характеру 

виконуваної ними роботи. 

11. Виникнення трудових правовідносин працівника прокуратури 

відбувається на підставі фактичного складу, складові якого різняться залежно 

від виду прокуратури, на посаду в якій претендує особа. У чинному Законі 

України «Про прокуратуру» закріплені підстави виникнення трудових 

правовідносин прокурорів місцевих прокуратур, а також Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, військових прокуратур та Генерального 

прокурора України. Має місце прогалина в правовому регулюванні щодо 

призначення на посади прокурорів регіональних та прирівняних до них 

прокуратурі прокурорів Генеральної прокуратури України. У контексті 

триваючого реформування системи прокуратури України вказана прогалина 

може бути пояснена незавершеністю цього процесу. 

12. Фактичний склад, що є підставою для виникнення трудових 

правовідносин працівника місцевої прокуратури, складається з таких 

юридичних фактів: (а) прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора; 

(б) подання особами, які виявили бажання стати прокурором, до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відповідної заяви та 

документів, визначених Законом України «Про прокуратуру»; (в) здійснення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на підставі поданих 

кандидатами на посаду прокурора документів перевірки відповідності осіб 

вимогам, що пред’являються до кандидата на посаду прокурора; 

(г) складання кваліфікаційного іспиту; (д) оприлюднення Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів на офіційному веб-сайті списку 

кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; (е) організація 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів спеціальної перевірки 

кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; (є) визначення 
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Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рейтингу кандидатів на 

посаду прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та 

щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також зарахування їх до 

резерву на заміщення вакантних посад прокурорів; (ж) проходження 

кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в Національній 

академії прокуратури України; (з) оголошення Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів у разі відкриття вакантних посад 

прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед кандидатів, які 

перебувають у резерві та пройшли спеціальну підготовку; (и) подання 

особою заяви на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора; 

(і) проведення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів на основі рейтингу 

кандидатів; (й) направлення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів подання керівнику місцевої прокуратури щодо призначення 

кандидата на посаду прокурора; (к) проведення спеціальної перевірки, 

передбаченої антикорупційним законодавством; (л) призначення особи на 

посаду прокурора; (м) складення цією особою присяги прокурора. 

13. Зміна трудових правовідносин працівників прокуратури 

відбувається при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці, у разі 

призначення прокурора на адміністративну посаду, звільнення його з цієї 

посади та припинення його повноважень на ній. 

14. Підставою для зміни трудових правовідносин є:(а) наявність 

установлених законодавством умов, а також відповідні фактичні склади(крім 

переміщення, яке відбувається на підставі наказу про нього). Наприклад, для 

зміни трудових відносин при переведенні прокурора на посаду до іншого 

органу прокуратури необхідними є факт перебування особи на роботі в 

органах прокуратури та наявність вакантної або тимчасово вакантної посади 

в органі прокуратури, куди буде переводитись прокурор, а у разі переведення 

особи до органу прокуратури вищого рівня – наявність у неї необхідного 

стажу роботи на посаді прокурора, що є умовами зміни трудових 
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правовідносин; (б) фактичний склад, який включає такі юридичні факти: по-

перше, надання згоди прокурора на його переведення на посаду до іншого 

органу прокуратури, по-друге, видання відповідного наказу про переведення 

прокурора, а при переведенні до органу прокуратури вищого рівня також 

успішне проходження цим працівником прокуратури конкурсу, участь у 

якому такий прокурор може приймати за умови подання ним відповідної 

заяви. 

15. Припинення трудових правовідносин працівників прокуратури 

відбувається на підставі фактичних складів за наявності відповідних умов, 

що передбачаються як загальним трудовим законодавством України, так і 

Законом України «Про прокуратуру». 

16. Пропонується доповнити ст. 52 Закону України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 р.ч. 3 наступного змісту:«3. У разі припинення трудових 

правовідносин з працівником прокуратури у зв’язку з неможливістю 

виконувати ним свої повноваження за станом здоров’я, обов’язковій 

перевірці підлягають усі документи, підписані таким працівником після 

прийняття висновку медичної комісії, а в разі набрання чинності рішення 

суду щодо визнання працівника прокуратури обмежено дієздатним або 

недієздатним усі документи, підписані таким працівником після набрання 

чинності цим рішенням, вважати недійсними». 

17. Положення Закону України «Про прокуратуру», що містять 

посилання на Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 

7 квітня 2011 р., № 3206-VI, мають бути змінені з урахуванням втрати ним 

чинності й набуття чинності Законом України «Про запобігання корупції» 

від 14 жовтня 2014 р.,№ 1700-VII. 

18. Пропонується викласти ч. 3 ст. 58 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. у такій редакції: «3. Рішення про 

звільнення прокурора за власним бажанням має бути прийняте протягом 

14 днів з моменту подання ним заяви про звільнення. Прокурор продовжує 

здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення, 
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але не більше 14 днів після подання ним заяви про звільнення. Зі спливом 14-

денного строку прокурор буде вважатися звільненим з посади». 

19. Закон України «Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.№ 1682-

VII передбачає 7 фактичних складів припинення трудових правовідносин 

працівників прокуратури та умови їх припинення, а саме: 

Фактичний склад № 1 включає: 1) набрання чинності Законом України 

«Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.№ 1682-VII; 2) рішення 

уповноваженої особи про звільнення прокурора з посади. Умовою звільнення 

в такому випадку є наявність у особовій справі матеріалів, що свідчать про 

обіймання прокурором сукупно не менше одного року у період з 25 лютого 

2010 р. по 22 лютого 2014 р. посад Генерального прокурора України, 

керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу 

центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, керівника, 

заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури 

України. 

Фактичний склад № 2 включає: 1) набрання чинності Законом України 

«Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.,№ 1682-VII; 2) неподання 

особою заяви про звільнення за власним бажанням; 3) рішення 

уповноваженої особи про звільнення прокурора з посади. Умовою звільнення 

в такому випадку є факт обіймання особою в період з 21 листопада 2013 р. по 

22 лютого 2014 р.таких посад: а) Генерального прокурора України, 

б) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу 

центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, 

в) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу 

прокуратури України, г) працівника органу прокуратури, який здійснював 

процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував 

клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне 

обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або 

адміністративної відповідальності відповідно до Законами України «Про 

усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання 
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осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 

29 січня 2014 р., № 737-VII та «Про недопущення переслідування та 

покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних 

зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» 

від 21 лютого 2014 р., № 743-VII. 

Фактичний склад № 3 включає: 1) прийняття особою рішень, 

здійснення нею дій чи бездіяльності, спрямованих або на перешкоджання 

реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або на завдання шкоди 

життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 р. по 

22 лютого 2014 р., 2) установлення вказаних обставин у рішенні суду щодо 

такого прокурора, яке набрало законної сили; 3) рішення уповноваженої 

особи про звільнення цього прокурора. 

Фактичний склад № 4 включає: 1) набрання законної сили рішенням 

суду щодо прокурора, яким встановлено, що він: а) співпрацював зі 

спецслужбами інших держав як таємний інформатор для 

оперативноїпередачі інформації; б) своїми рішеннями, діями чи 

бездіяльністю здійснював заходи (та/або сприяв їх здійсненню), спрямовані 

на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності 

України; в) закликав публічно до порушення територіальної цілісності та 

суверенітету України; г) розпалював міжнаціональну ворожнечу; д) своїми 

протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю призвів до порушення 

прав людини та основоположних свобод, визнаних рішеннями 

Європейського суду з прав людини; 2) прийняття уповноваженою особою 

рішення про звільнення цього прокурора з посади. 

Фактичний склад № 5 включає: 1)установлення перевіркою стосовно 

прокурора недостовірності відомостей щодо наявності в нього майна 

(майнових прав), зазначеного (зазначених) у поданих ним за попередній рік 

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

характеру, складених за формою, встановленоЗаконом України «Про засади 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/737-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/743-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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запобігання і протидії корупції», та/або невідповідності вартості майна 

(майнових прав), указаного (вказаних) у деклараціях, набутого (набутих) за 

час перебування на посадах, визначенихпунктами 1–10 ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про очищення влади» від16 вересня 2014 р.№ 1682-VII, доходам, 

отриманим із законних джерел; 2) рішення уповноваженої особи про 

звільнення цього прокурора з посади. Умовою є факт перебування такої 

особи на посадах, визначенихпунктами 1–10ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

очищення влади» від16 вересня 2014 р.,№ 1682-VII. 

Фактичний склад № 6 включає: 1) неподання особою, яка перебувала 

на посадах, визначених у пунктах 1–10ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

очищення влади» від16 вересня 2014 р.,№ 1682-VII,керівникові або 

уповноваженому органу власноручно написаної заяви, в якій повідомляється, 

що до неї застосовуються заборони, встановленічастинами 3 або 4ст. 1 

указаного Закону, або, що до неї відповідні заборони не застосовуються, а 

також про згоду на проходження перевірки, на оприлюднення відомостей 

щодо неї відповідно до цього Закону, у строк не пізніше як на 10-й день з дня 

початку проведення перевірки у відповідному органі згідно з планом 

проведення перевірок; 2) рішення уповноваженої особи про звільнення цього 

прокурора з посади. 

Фактичний склад № 7 включає: 1) подання особою заяви, у якій вона 

повідомляє про те, що до неї застосовується заборона, зазначена вчастинах 3 

або 4ст. 1 Закону України «Про очищення влади» від16 вересня 2014 

р.,№ 1682-VII; 2) рішення уповноваженої особи про звільнення такого 

прокурора з посади, прийняте не пізніше як на 3-й день після подання такої 

заяви та застосування до нього відповідної заборони. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran19#n21
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