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Розглядається теоретико-нормативний зміст окремих кадрових по-
нять (категорій), що використовуються в кадровій роботі органів прокура-
тури. Аналізуються проблемні питання теорії роботи з кадрами в органах 
прокуратури та пропонуються вдосконалення понятійно-категоріального 
апарату.

Метою нашого дослідження є окремі 
понятійно-нормативні категорії, що викорис-
товуються в кадровій роботі органів прокура-
тури. Зважаючи на це, пропонуємо найопти-
мальніший варіант організаційно-правових 
напрямів оптимізації управлінської функції 
органів прокуратури як внутрішньовідомчій, 
так і зовнішніх сферах діяльності.

Варто нагадати, що система кадрового за-
безпечення органів прокуратури України яв-
ляє собою цілісний комплекс логічно взає-
моузгоджених організаційно-управлінських 
заходів, безпосередньо пов’язаних з реалі-
зацією як кадрової функції, так і функції 
управління персоналом. Вважаємо за необ-
хідність розглянути термін “кадрове забез-
печення”. Відомо, що будь-яка термінологія 
має свій понятійний апарат, тобто систему 
понять, що відображають сутність предмета, 
різновид зв’язку його структурних елемен-
тів, процеси його генезису, функціонування 
та розвитку [1, 7]. 

В юридичній літературі поняття та зміст 
терміну “забезпечення” фактично не дослі-
джувались, а тому постає необхідність більш 
детально зупинитись на його походженні та 
значенні. Так, у словнику В. І. Даля слово 
“забезпечувати” трактується, як “надати все 
необхідне” [2, 577]. В словнику української 
мови “забезпечувати” — означає постачати 

щось у достатній кількості, задовольняти 
певні потреби, створювати надійні умови для 
здійснення чого-небудь, гарантувати щось, 
захищати, охороняти кого-небудь, що-небудь 
від небезпеки [3, 19]. Отже, як бачимо, тер-
мін “забезпечення” має доволі широкий 
зміст у різних видах діяльності, пов’язаної зі 
створенням належних умов функціонування 
будь-чого чи будь-кого. 

На сьогодні у законодавстві, відомчих 
нормативно-правових актах, та в теорії юри-
дичної науки правові поняття вживаються як 
з певним визначенням і тлумаченням того чи 
іншого терміну, так і без такого. Так, у чинних 
законодавчих актах, зокрема в Законі Украї-
ни “Про прокуратуру” (1991) та нормативно-
правових актах Генерального прокурора 
України, вживається термін “забезпечення”, 
проте його чіткого визначення ні Закон, ні ві-
домчі накази не надають. О. І. Шинальський 
відзначив, що “питання кадрового забезпе-
чення завжди було і нині залишається одним 
із найважливіших для органів прокуратури 
України” [4, 22]. 

Як зазначив В. В. Конопльов: “Кадрове 
забезпечення є однією із основних та най-
важливіших функцій організаційного забез-
печення підготовки та прийняття управлін-
ських рішень в адміністративній діяльності…, 
оскільки створення правоохоронної систе-
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ми, здатної успішно виконувати покладе-
ні на неї завдання, не зводиться лише до її 
організаційно-структурної побудови, а охо-
плює також формування, розвиток і викорис-
тання кадрового потенціалу” [5, 209]. Адже, 
як пише професор В. В. Сухонос, реалізація 
повноважень і функцій органів прокуратури 
значною мірою залежить від організації їх ді-
яльності та належного кадрового забезпечен-
ня [6, 267]. 

Останнє (кадрове забезпечення), на дум-
ку Т. Кагановської, “займає досить помітне 
місце в забезпеченні надійного, ефективного 
та результативного виконання державою по-
кладених на неї функцій, тобто державного 
управління, де частиною такого управління 
виступає управління державною службою 
і, відповідно, її соціальними ресурсами” [7, 
102]. Кадрове забезпечення, на думку В. І. Га-
лагана, полягає у належно організованій ро-
боті з підготовки, добору і виховання кадрів, 
підвищенні професійної зрілості і ділової 
кваліфікації працівників, прищеплення ви-
соких моральних якостей при виконанні 
ними своїх службових обов’язків [8, 21].

На цю обставину звернено увагу і в на-
казі Генерального прокурора України № 2, 
де в п.18 зазначено, що основними критері-
ями оцінки кадрової роботи слід вважати: 
укомплектування колективів прокуратур, 
їх структурних підрозділів кваліфіковани-
ми, сумлінними працівниками, прозорість і 
справедливість в доборі, розстановці та пе-
реміщенні кадрів, стабільність кадрового 
складу, забезпечення раціонального співвід-
ношення молодих і досвідчених працівників, 
належного рівня службової та трудової дис-
ципліни [9]. 

В історії розвитку інституту прокурату-
ри в Україні виокремлюють вісім історико-
правових періодів: ранній період; “допетрів-
ський період” козацько-гетьманської доби 
за часів Речі Посполитої; період часів Ро-
сійської імперії (1722–1917 рр.); період іс-
нування УНР (1917–1922 рр.); радянські 
часи (1922–1991 рр.); пострадянський період 
(1991–2004 рр.); перед- та постреволюційні 
роки (2004–2005 рр.) [10, 32]. На основі про-
ведених нами досліджень, та зважаючи на 

реальний стан розвитку прокуратури Украї-
ни, доцільно виокремити ще й восьмий — су-
часний (реформаторський) — період (2005–
2012 рр.). 

Традиційно до кадрів органів прокуратури 
відносять лише працівників, яким присвоє-
ні класні чини, тобто атестованих працівни-
ків. Однак, вважаємо більш доцільним вжи-
вання терміну “кадри органів прокуратури 
України” в широкому розумінні і відносити 
до означеної категорії усіх працівників, як 
атестованих, так і неатестованих (державних 
службовців, крім технічних працівників), які 
працюють в системі органів прокуратури. 
Отже, широкий підхід до розуміння кадрів 
органів прокуратури дає підстави виокреми-
ти такі їх основні характеристики. 

По-перше, це особи, які постійно чи тим-
часово виконують службово-трудові функції. 
По-друге, виконання функцій відбувається 
на підставі трудового договору чи контракту. 
По-третє, такі функції виконуються ними у 
рамках основної професії або спеціальності. 
По-четверте, здійснення цих функцій від-
бувається на платній основі. Класифікація 
ж кадрів органів прокуратури має відбува-
тись за такими критеріями: за соціальни-
ми об’єктивними ознаками особи (стан, вік, 
освіта тощо); за посадовим становищем; за 
правовим становищем у системі управління 
(посадові особи, представники влади, праців-
ники); за функціональною ознакою в процесі 
управління.

На наш погляд, формування кадрової по-
літики в органах прокуратури має будуватись 
на загальних конституційних засадах держав-
ної служби з урахуванням специфіки проку-
рорської діяльності: 1) принцип суворої від-
повідності кадрової роботи вимогам чинної 
Конституції та законів і пріоритет останніх 
над підзаконними нормативно-правовими 
актами; 2) принцип пріоритету прав і свобод 
людини й громадянина, їх безпосередньої 
дії, що зобов’язує кадрові органи дотриму-
ватись і захищати права і свободи людини 
й громадянина; З) принцип рівного доступу 
громадян України до служби в органах про-
куратури; 4) принцип професіоналізму і ком-
петентності (який стосується як об’єктного, 
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так і суб’єктного складу кадрової роботи); 
5) принцип гласності (прозорості); 6) прин-
цип відповідальності державних службовців 
за ті рішення, які вони готують і приймають, 
за виконання своїх посадових обов’язків, за-
кріплених у законодавстві. 

Реалізація цих важливих принципів щодо 
підвищення професіоналізму та ефективнос-
ті дієздатності кадрового складу органів про-
куратури вимагає індивідуального підходу 
до підбору, розстановки, виховання оцінки 
діяльності державних службовців і прирів-
няних до них осіб. Очевидним є, що поси-
лення дієздатності персоналу органів про-
куратури залежить від конкретної діяльності 
кожного працівника, рівня його професійно-
психологічної підготовленості та соціально-
психологічних якостей. 

Якщо звернутись до окремих статистичних 
даних, то значна частина недоліків у діяль-
ності прокуратури України пов’язується саме 
з кадровою політикою [11, 26]. Наприклад, 
на сьогодні в органах прокуратури налічуєть-
ся 10,2 тис. працівників. З них понад 3 тис.  
осіб мають стаж роботи до 3-х років (тобто 
майже кожний третій). На рівні міських та 
районних органів — основної ланки проку-
ратури, з 3,8 тис. помічників міськрайпроку-
рорів зі стажем до 3-х років працюють майже 
2 тис., а з 1,5 тис. слідчих стаж роботи до 3-х 
років мають 800 осіб [12]. На думку С. Д. Гу-
сарєва, це схоже на те, що система органів 
прокуратури не береже своїх кадрів, не ство-
рює умов для їх утримання, передачі досвіду, 
формування добрих традицій [11, 27]. 

На загальну кількість працівників проку-
ратури України щорічна плинність становить 
у середньому 1,2–1,5 тис. осіб. Аналізуючи 
кількісні показники, слід сказати також і про 
те, що на даному етапі в прокуратурі збері-
гається кадровий голод, особливо в таких 
регіонах, як Волинська, Житомирська, Кіро-
воградська, Київська, Чернігівська області, 
Автономна Республіка Крим. Щодо якісного 
аспекту, то зазначені показники також зали-
шають бажати кращого. Від загальної кіль-
кості працюючих відсоток притягнутих до 
дисциплінарної відповідальності протягом 
2002 р. є доволі високим — 9,6. У ряді регіонів 

він значно вищий: 28 працівників було по-
карано за скоєння ганебних вчинків, 15 — за 
прогули. Спостерігалася тенденція до зрос-
тання кількості ганебних вчинків, скоєних 
офіцерами військових прокуратур, зокрема 
пов’язаних зі зловживаннями спиртними на-
поями [12]. 

Усі ці фактори, на слушну думку С. Д. Гу-
сарєва, свідчать про незадовільний стан ка-
дрової та виховної роботи, що врешті по-
значається на результатах роботи відомства, 
стані законності та правопорядку в країні. 
Політична нестабільність, соціальні негараз-
ди, а відтак — постійна напруга в суспільстві 
не могли не вплинути на відплив професій-
них кадрів і вимагали від прокуратури пе-
ребудови її діяльності, зміни пріоритетів і 
нових підходів до вирішення поставлених 
перед нею завдань [11, 28]. 

Як зазначає Г. Васильєв, нині виконання 
прокурорських повноважень на рівні вимог 
часу можливе лише за умови формування 
кадрового корпусу прокуратури з відданих 
справі, висококваліфікованих фахівців. На-
гальною вимогою часу є потреба в удоскона-
ленні професійного добору претендентів на 
посади в органах прокуратури, формуванню 
кадрового потенціалу прокуратури нової ге-
нерації, залученню чесних і здібних праців-
ників. Саме такий підхід дасть змогу підне-
сти авторитет прокуратури, підняти честь і 
гідність професії прокурора. Ще одне завдан-
ня постає перед кадрами прокуратури — не 
допустити в прокуратуру людей випадкових, 
недостатньо кваліфікованих чи здатних зра-
дити інтереси справи [13]. 

Поділяючи думку М. М. Бурбики, вважа-
ємо, що “невід’ємними елементами роботи з 
кадрами в органах прокуратури виступають: 
визначення оптимально необхідної кількості 
працівників, їх посадової категорійності та 
рівня спеціальної професійної підготовки; 
підбір; оцінка; переміщення; звільнення пра-
цівників; підготовка кадрів (початкова, спе-
ціальна, перепідготовка та підвищення ква-
ліфікації); стимулювання службово-трудової 
активності їх праці та соціальної спрямова-
ності останньої; виховання персоналу та його 
психологічне забезпечення” [10, 17].
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Розглянуто понятійно-нормативну сутність кадрової роботи в органах 
прокуратури як забезпечувальної функції. У цьому контексті пропонують-
ся окремі шляхи оптимізації категоріального апарату в кадровій роботі 
прокуратури.

Рассмотрена понятийно-нормативная сущность кадровой работы в 
органах прокуратуры как обеспечивающей функции. В этом контексте 
предлагаются отдельные пути оптимизации категориального аппарата в 
кадровой работе прокуратуры.

The conceptual and normative nature of personnel work in the prosecutor’s 
office as an interim function are considered. In this context, some ways to optimize 
the categorical apparatus in the frame work of prosecutors are offered.
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