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У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених, надано характеристику пра-
цівникам прокуратури як суб’єктам трудового 
права. Здійснено аналіз норм чинного спеці-
ального трудового законодавства, норми яко-
го спрямовані на регулювання суспільних від-
носин, що виникають в процесі притягнення 
працівників прокуратури до дисциплінарної від-
повідальності. 
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працівник прокуратури, дисциплінарна відпо-
відальність.

працівників суду і правоохоронних орга-
нів» від 23 грудня 1993 року. Отже, відпо-
відно до вказаного вище нормативно-пра-
вового акта, правоохоронними органами 
в Україні є - органи прокуратури, Націо-
нальної поліції, служби безпеки, Військо-
вої служби правопорядку у Збройних Си-
лах України, Національне антикорупційне 
бюро України, тощо [1]. Незважаючи на 
велику кількість органів державної влади, 
які виконують правоохоронну функцію 
держави, безспірним є той факт, що одне із 
ключових місць в системі відповідних дер-
жавних інституцій належить прокуратурі. 
Втім, вважаємо на необхідне відзначити, 
що виконання останньою своїх завдань і 
функцій залежить від багатьох чинників, 
серед яких, безумовно, ключове місце від-
водиться працівникам органів прокурату-
ри. Ефективність роботи останніх в свою 
чергу залежить від того, наскільки якісно 
буде забезпечено дисципліну праці, важ-
ливим інструментом дотримання якої є 
дисциплінарна відповідальність. Втім, 
притягнення цієї категорії працівників до 
відповідальності, зокрема дисциплінарної, 
має свої особливості, що обумовлено спе-
цифікою їх трудо-правового статусу.

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані із 

дисциплінарною відповідальністю праців-
ників прокуратури, у своїх наукових пра-
цях розглядали: І.О. Билиця, В.О. Дем-
ченко, М.І. Іншин, С.С. Лукаш, Л.В. Мо-

Постановка проблеми
Важливим завданням будь-якої соці-

ально спрямованої та демократичної дер-
жави є охорона і захист прав, свобод та 
людини і громадянина, задля вирішення 
якого в системі органів державної влади 
було створено низку інституцій, які були 
зобов’язані виконувати правоохоронну 
функцію держави. Правоохоронними ор-
ганами в Україні слід вважати такі органи 
державної влади, діяльність яких спрямо-
вана на забезпечення законності та пра-
вопорядку в державі, для чого вони наді-
ляються певною сукупністю особливих 
суб’єктивних прав та обов’язків. Цілком 
логічно, що реалізовують специфічні функ-
ції вказаних вище органів їх працівники, 
які також володіють особливим правовим 
статусом. Слід відзначити, що в Україні діє 
велика кількість правоохоронних органів, 
вичерпний перелік яких надається у до ст. 
2 закону України «Про державний захист 
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гілевський, І.В. Назаров, О.М. Обушенко, 
Є.Ю. Подорожній, А.В. Пшонка, Д.М. Ро-
маняк, В.Г. Уваров, О.В. Хорсуненко, 
О.О. Шевцов та багато інших. Втім, незва-
жаючи на чималу кількість наукових здо-
бутків, вчені досить мало уваги приділяли 
питанню дисциплінарної відповідальності 
такої особливої категорії працівників, як 
працівники прокуратури.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є розкрити особливості 

притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності працівників прокуратури. Задля 
досягнення вказаної мети необхідно ви-
рішити наступні завдання: з’ясувати сут-
ність працівників прокуратури як суб’єктів 
трудового права; здійснити аналіз норм 
чинного законодавства, які спрямовані на 
регулювання дисциплінарної відповідаль-
ності працівників прокуратури; виокре-
мити особливості дисциплінарної відпові-
дальності, досліджуваної категорії праців-
ників.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, 

що робота є однією із перших спроб, комп-
лексно, на основі аналізу наукових погля-
дів вчених та норм чинного законодавства, 
встановити особливості притягнення до 
дисциплінарної відповідальності праців-
ників прокуратури.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження не-

обхідно визначитись із тим, що представ-
ляють собою працівники прокуратури як 
суб’єкти трудового права. В даному контек-
сті, перш за все, відзначимо, що суб’єкти 
трудового права — це учасники індивіду-
альних і колектив них трудових відносин, 
які мають трудові обов’язки відповідно 
до законодавства. До суб’єктів трудово-
го права належать: працівники; власники 
підприємств, установ, організацій; упо-
вноважені власниками органи чи фізичні 
особи — роботодавці; трудові колективи; 
підприємства; установи; організації; дер-
жавні органи та ін. Громадяни виступають 
суб’єктами трудового права, оскільки Кон-

ституція України проголошує, що кожен 
має право на працю. Після укладення тру-
дового договору громадянин стає праців-
ником (службовцем або робітником), тоб-
то суб’єктом трудового права. Працівники 
мають ряд прав і обов’язків, передбачених 
законом: право на відпочинок, безпечні 
умови праці, об’єднання у професійні спіл-
ки, обов’язок сумлінно працювати, додер-
жуватися трудової та технологічної дисци-
пліни тощо [2]. Працівники прокуратури, 
відзначає О.О. Шевцов, також входять до 
кола суб’єктів трудового права, бо трудова 
діяльність працівників прокуратури Украї-
ни є різновидом суспільної трудової діяль-
ності. Сфера дії норм трудового визнача-
ється тими правовідносинами, виникнен-
ня яких неможливе без укладення трудо-
вого договору, які і є предметом правового 
регулювання як відносини найманої праці, 
де роботодавцем виступає державний ор-
ган, а найманою стороною є працівник 
прокуратури (громадянин України) [3]. 
Втім, як цілком слушно відзначає С.В. Ло-
зовой, працівники прокуратури володіють 
особливою правосуб’єктністю, зміст якої 
випливає із норм чинного законодавства, 
зокрема: громадянство України, вища юри-
дична освіта, неперебування особи в інших 
трудових правовідносинах та дотримання 
існуючих обмежень щодо сумісництва та 
суміщення посади з іншими видами діяль-
ності, визначеними в антикорупційному 
законодавстві, невходження особи до скла-
ду будь-якої політичної партії, відсутність 
судимості й факту притягнення до адміні-
стративної відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення, наявність 
певного стажу, володіння державною мо-
вою, невизнання особи судом обмежено 
дієздатною або недієздатною, відсутність 
захворювань, що перешкоджають вико-
нанню обов’язків прокурора, а також ха-
рактеристик, що обмежують зайняття по-
сади прокурора [4].
Таким чином, безспірним є той факт, 

що працівники прокуратури, перш за все, 
є суб’єктами трудового права, адже незва-
жаючи на свій особливий статус, вони є на-
йманими працівниками, а їх роботодавцем 
виступає держава. Підтвердженням цього 
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є: по-перше, загальні засади трудової ді-
яльності працівників прокуратури визна-
чаються нормами діючого Кодексу законів 
про працю України; по-друге, виникненню 
трудових правовідносин із прокурорами 
передує укладення особливої форми тру-
дового договору – контракту, який також 
є інститутом трудового права; по-третє, на 
працівників органів прокуратури поши-
рюються всі соціальні та економічні гаран-
тії, як і по відношенню до інших категорій 
працівників.
Відповідно до статті 5 Закону України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 
функції прокуратури України здійснюють-
ся виключно прокурорами. Делегування 
функцій прокуратури, а також привлас-
нення цих функцій іншими органами чи 
посадовими особами не допускається. Про-
курори в Україні мають єдиний статус не-
залежно від місця прокуратури в системі 
прокуратури України чи адміністративної 
посади, яку прокурор обіймає у прокура-
турі [5]. Незалежно від посади, працівники 
прокуратури повинні мати високі мораль-
ні якості, бути принциповими і неприми-
ренними до порушень законів, поєднувати 
виконання своїх професійних обов’язків з 
громадянською мужністю, справедливістю 
та непідкупністю. Вони повинні особис-
то суворо додержувати вимог закону, ви-
являти ініціативу в роботі, підвищувати 
її якість та ефективність і сприяти своєю 
діяльністю утвердженню верховенства за-
кону, забезпеченню демократії, формуван-
ню правосвідомості громадян, поваги до 
законів, норм та правил суспільного жит-
тя [6]. Таким чином, важливою передумо-
вою успішного виконання покладених на 
прокуратуру функцій є компетентність та 
особиста дисципліна прокурорів і слідчих 
прокуратури. Будь-які порушення про-
курорсько-слідчими працівниками закон-
ності та службової дисципліни підривають 
авторитет прокуратури, завдають шкоди 
інтересам держави і суспільства [7, с.107]. 
А відтак, за вчинення вказаних вище по-
рушень, працівника може бути притягнуто 
до відповідальності.
Розглядаючи дисциплінарну відпові-

дальність працівників прокуратури слід 

відзначити, що дисциплінарна відпові-
дальність прокурорів – це спеціальний 
вид дисциплінарної відповідальності, яка, 
у свою чергу, є видом юридичної відпо-
відальності. Її сутність полягає в застосу-
ванні до порушника службової дисципліни 
несприятливих позбавлень морального, 
матеріального та організаційного харак-
теру [8, с.11]. Справедливим буде відміти-
ти, що розрізняють загальну і спеціальну 
дисциплінарну відповідальність. Загальна 
дисциплінарна відповідальність перед-
бачається Кодексом законів про працю і 
Правилами внутрішнього трудового роз-
порядку, а спеціальна - здійснюється: а) в 
порядку підлеглості; б) за статутами про 
дисципліну; в) за окремими норматив-
ними актами [9]. Порядок притягнення 
працівників прокуратури до дисциплінар-
ної відповідальності регулюється двома 
нормативно-правовими актами: Законом 
України «Про прокуратуру» та Дисциплі-
нарним статутом прокуратури України, що 
в свою чергу обумовлює наявність деталь-
ної та змістовної процедури притягнення 
вказаної категорії працівників до дисци-
плінарної відповідальності у порівнянні із 
діючим КЗпП України. Зазначене вище, 
беззаперечно, є першою особливістю при-
тягнення працівників прокуратури до дис-
циплінарної відповідальності.
Наступним специфічним аспектом дис-

циплінарної відповідальності працівни-
ків прокуратури є визначення підстав, за 
яких прокурора може бути притягнуто до 
відповідальності. Так, поруч із загальними 
підставами, в Законі України «Про проку-
ратуру» відзначається, що прокурора може 
бути притягнуто до дисциплінарної відпо-
відальності через: 1) розголошення таєм-
ниці, що охороняється законом, яка стала 
відомою прокуророві під час виконання 
повноважень; 2) порушення встановлено-
го законом порядку подання декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру; тощо (більш де-
тально перелік проступків ми розглядали 
у попередніх підрозділах дисертаційного 
дослідження) [5]. Отже, на сьогодні існує 
досить великий перелік підстав, через які 
працівника прокуратури може бути при-
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тягнуто до дисциплінарної відповідаль-
ності, особлива увага приділяється питан-
ню дотримання прокурором професійної 
етики. Остання представляє собою перед-
бачену правилами модель належної по-
ведінки прокурорів у тих ситуаціях, коли 
правові приписи не встановлюють для них 
конкретних правил поведінки, яка відпо-
відає загальноприйнятим нормам моралі, 
а також кращим уявленням про прокура-
туру та її працівників. Очевидно, що по-
рушення прокурорами моральних засад 
прокурорської діяльності тягне за собою 
підрив особистого іміджу працівника та 
зниження авторитету прокуратури в сус-
пільстві [10, с.122]. Як приклад до вищев-
казаного вкажемо подію яка відбулась на-
прикінці 2017 року. Прокурора київської 
місцевої прокуратури №7 було притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності за амо-
ральну поведінку через те, що будучи учас-
ником реаліті-шоу, він та його цивільна 
дружина повністю роздягнулись на каме-
ру. Саме це, а також постійне вживання не-
цензурної лексики сприяло тому, що Ква-
ліфікаційно-дисциплінарна комісія про-
курорів визнала його провину. На думку 
членів комісії, які уважно переглянули всі 
чотири хвилини відео з Білоусом і ще сі-
мома роздягненими чоловіками і жінками, 
прокурор повинен був усвідомлювати, що 
його можуть дізнатися поліцейські, судді, 
колеги, а також інші учасники криміналь-
них проваджень. За все це, на прокурора 
було покладено дисциплінарне стягнення 
у вигляді догани. На нашу думку, досвід 
прокуратури, можна використати при ви-
значенні загальних підстав притягнення 
працівників до дисциплінарної відпові-
дальності, зокрема передбачити у КЗпП 
України положення про те, що: «Працівни-
ка може бути притягнуто до дисциплінар-
ної відповідальності за не гідну поведінку, 
що могла негативним чином вплинути на 
діловий імідж підприємства (організації, 
установи), де він здійснює свою трудову ді-
яльність».
Наступною характерною особливіс-

тю притягнення прокурорів до дисциплі-
нарної відповідальності є те, що дисци-
плінарне провадження щодо порушника 

здійснюється спеціально уповноваженим 
органом -Кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією прокурорів, яка є колегіальним 
органом, що відповідно до повноважень, 
передбачених чинним законодавством, 
визначає рівень фахової підготовки осіб, 
які виявили намір зайняти посаду проку-
рора, та вирішує питання щодо дисциплі-
нарної відповідальності, переведення та 
звільнення прокурорів з посади. Комісія є 
юридичною особою, має печатку із зобра-
женням Державного Герба України та сво-
їм найменуванням, самостійний баланс та 
рахунки в органах Державного казначей-
ства України [5]. Створення вказаної комі-
сії призвело до зміни так званої «класичної 
моделі» здійснення дисциплінарного про-
вадження щодо прокурора, була установ-
лена європейська модель, яка базується на 
утвердженні незалежних спеціалізованих 
органів із дотриманням законодавчо закрі-
пленої процедури дисциплінарного прова-
дження про накладення дисциплінарних 
стягнень, а не керівниками прокуратур од-
ноосібно. А.В. Пшонка справедливо відмі-
чає, що створення вказаного вище колегі-
ального органу з вирішення дисциплінар-
них питань «сприяє тому, щоб прокурори 
не перебували з органами дисциплінарної 
влади у відносинах функціонального під-
порядкування» [8, с.11]. А відтак, існуван-
ня вказаного органу дозволяє справедли-
во та оперативно вирішувати питання про 
притягнення працівників прокуратури до 
дисциплінарної відповідальності. З пози-
тивного боку також слід відмітити те, що 
діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів є досить добре врегу-
льованою, а порядок реалізації нею своїх 
повноважень досить повно розкрито у спе-
ціальному законодавстві, що в свою чергу 
не можна сказати про Комісію з трудових 
спорів.
Окремо хотілося б вказати таку осо-

бливість притягнення прокурорів до дис-
циплінарної відповідальності – кількість 
видів дисциплінарних стягнень. Так, до 
працівника прокуратури можуть бути за-
стосовані наступні стягнення: 1) догана; 
2) пониження в класному чині; 3) пони-
ження в посаді; 4) позбавлення нагрудно-
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го знаку «Почесний працівник прокура-
тури України»; 5) звільнення; 6) звільнен-
ня з позбавленням класного чину [6]. В 
той час, як чинним Кодексом законів про 
працю України передбачено два основні 
види стягнень: догана та звільнення. Од-
нак, у КЗпП також відзначається, що за-
конодавством, статутами і положеннями 
про дисципліну можуть бути передбачені 
для окремих категорій працівників й інші 
дисциплінарні стягнення [11]. Крім того, 
як характерну особливість слід вказати те, 
що Генеральний прокурор має право за-
стосовувати дисциплінарне стягнення в 
повному обсязі вказаного вище переліку, 
за винятком позбавлення або позбавлення 
в класному чині Державного радника юс-
тиції 1, 2 і 3 класів, оскільки це можливо 
лише указом Президента за поданням Ге-
нерального прокурора України [7, с.107]. 
Крім того, особи, нагороджені нагрудним 
знаком «Почесний працівник прокуратури 
України», можуть бути звільнені з роботи 
лише за попередньою згодою Генерально-
го прокурора України.

Висновок
Таким чином, проведене наукове до-

слідження дає змогу виокремити наступні 
найбільш характерні особливості притяг-
нення працівників прокуратури до дисци-
плінарної відповідальності:

- по-перше, правовідносини у зазна-
ченій сфері регулюються норми спеціаль-
ного трудового законодавства, яке, у по-
рівнянні із законодавством загальним, є 
більш досконалим та ефективним;

- по-друге, дисциплінарне прова-
дження щодо порушника здійснюється 
спеціально уповноваженим суб’єктом - 
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
прокурорів, яка є колегіальним органом;

- по-третє, кількість дисциплінарних 
стягнень, які можуть бути застосовані до 
працівників прокуратури, є значно шир-
шим у порівнянні із загальним трудовим 
законодавством;

- по-четверте, порядок притягнен-
ня працівників прокуратури до дисциплі-
нарної відповідальності характеризується 
чіткістю та послідовністю, що в свою чергу 

забезпечує захист прав, свобод та інтересів 
досліджуваної категорії працівників.
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SUMMARY 
It is argued that in the system of law 

enforcement agencies of Ukraine a special and 
independent place belongs to the prosecutor’s offi ce. 
It was noted that the latter’s performance of its tasks 
and functions depends on many factors, among 
which the key place is given to the employees of the 
prosecutor’s offi ce. The effectiveness of the latter’s 
work, in turn, depends on how well the labor 
discipline will be ensured, an important tool for the 
observance of which is disciplinary responsibility. 
However, bringing this category of employees to 
responsibility, in particular disciplinary, has its 
own characteristics, which is due to the specifi cs of 
their labor law status.

It has been proven that the employees of the 
prosecutor’s offi ce are, fi rst of all, subjects of labor 
law, because despite their special status, they are 
employees, and their employer is the state. This 
is confi rmed by: fi rstly, the general principles of 
labor activity of prosecutor’s offi ce employees are 
determined by the norms of the current Code of 
Labor Laws of Ukraine; secondly, the emergence of 
labor relations with prosecutors is preceded by the 
conclusion of a special form of labor contract - a 
contract, which is also an institution of labor law; 
thirdly, the employees of the prosecutor’s offi ce are 
covered by all social and economic guarantees, as 
in relation to other categories of employees.

The following are the most characteristic 
features of bringing prosecutors to disciplinary 
responsibility: fi rstly, legal relations in the specifi ed 
area are regulated by the norms of special labor 
legislation, which, compared to general legislation, 
is more perfect and effective; secondly, disciplinary 
proceedings against the violator are carried out by a 
specially authorized subject - the Qualifi cation and 
Disciplinary Commission of Prosecutors, which is a 
collegial body; thirdly, the number of disciplinary 
sanctions that can be applied to the employees of the 
prosecutor’s offi ce is much wider compared to the 
general labor legislation; fourthly, the procedure 
for bringing employees of the prosecutor’s offi ce 
to disciplinary responsibility is characterized by 
clarity and consistency, which in turn ensures the 
protection of the rights, freedoms and interests of 
the studied category of employees.

Keywords: subject of labor law, employee of the 
prosecutor’s offi ce, disciplinary responsibility.

АНОТАЦІЯ 
Аргументовано, що в системі правоохорон-

них органів України особливе та самостійне 
місце належить прокуратурі. Відзначено, що 
виконання останньою своїх завдань і функцій 
залежить від багатьох чинників, серед яких 
ключове місце відводиться працівникам органів 
прокуратури. Ефективність роботи останніх в 
свою чергу залежить від того, наскільки якісно 
буде забезпечено дисципліну праці, важливим ін-
струментом дотримання якої є дисциплінарна 
відповідальність. Втім, притягнення цієї ка-
тегорії працівників до відповідальності, зокрема 
дисциплінарної, має свої особливості, що обумов-
лено специфікою їх трудо-правового статусу.
Доведено, що працівники прокуратури, перш 

за все, є суб’єктами трудового права, адже не-
зважаючи на свій особливий статус, вони є 
найманими працівниками, а їх роботодавцем 
виступає держава. Підтвердженням цього є: 
по-перше, загальні засади трудової діяльності 
працівників прокуратури визначаються норма-
ми діючого Кодексу законів про працю України; 
по-друге, виникненню трудових правовідносин із 
прокурорами передує укладення особливої форми 
трудового договору – контракту, який також є 
інститутом трудового права; по-третє, на пра-
цівників органів прокуратури поширюються всі 
соціальні та економічні гарантії, як і по відно-
шенню до інших категорій працівників.
Виокремлено наступні найбільш характер-

ні особливості притягнення працівників про-
куратури до дисциплінарної відповідальності: 
по-перше, правовідносини у зазначеній сфері ре-
гулюються норми спеціального трудового зако-
нодавства, яке, у порівнянні із законодавством 
загальним, є більш досконалим та ефективним; 
по-друге, дисциплінарне провадження щодо по-
рушника здійснюється спеціально уповноваже-
ним суб’єктом - Кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісією прокурорів, яка є колегіальним 
органом; по-третє, кількість дисциплінарних 
стягнень, які можуть бути застосовані до пра-
цівників прокуратури, є значно ширшим у порів-
нянні із загальним трудовим законодавством; 
по-четверте, порядок притягнення працівників 
прокуратури до дисциплінарної відповідальності 
характеризується чіткістю та послідовністю, 
що в свою чергу забезпечує захист прав, свобод та 
інтересів досліджуваної категорії працівників.
Ключові слова: суб’єкт трудового права, пра-

цівник прокуратури, дисциплінарна відповідаль-
ність.


