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Система морально-правових заходів 
забезпечення службово-трудової  

дисципліни в органах прокуратури:  
науково-теоретичний аспект 

 

У пзпрдкі номгмймхдлзт ра жагд-
кйаомвалзт в Укоаїлі мплмвмнмйме-
лзт одсмок у гдоеавлм-ноавмвіи 
псдоі [1, п. 9-15; 2] номвіглд кіпуд 
нмпігає одсмокувалля могалів ном-
куоаруоз, у рмку фзпйі угмпкмлайдл-
ля могаліжауіилм-ноавмвзт кдталіж-
ків жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї 
гзпузнйілз  як фзллзк лайделмгм 
взкмлалля нмкйагдлзт ла лзт жа-
вгалщ ра нмвлмваедлщ [3, 4]. У кмл-
рдкпрі одсмокармопщкзт комків гдо-
еавз, жгіиплыыфз ндодмпкзпйдлля 
могаліжауіилм-ноавмвзт кдталіжків 
жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзп-
узнйілз, ла мкодку увагу жапйугмву-
ырщ нзралля нмв’яжалі іж кмоайщлм-
ноавмвзкз жатмгакз.  

З ноавмвмї рмфкз жмоу кмоайщлм-
ноавмві жатмгз жабджндфдлля пйуебм-
вм-роугмвмї гзпузнйілз нмкйзкалі 
пнозярз: 1) кмрзвауії ноауі в могалат 
номкуоаруоз; 2) взомбйдллы фіркмї 
пзпрдкз кмоайщлзт, ноавмвзт взкмг, 
мбкдедлщ ра мбмв’яжків цмгм нмпаг в 
могалат номкуоаруоз; 3) лайделмку 
взкмлаллы могалакз номкуоаруоз 
нмкйагдлзт ла лзт жавглщ ра нмвлм-

ваедлщ; 4) прзкуйываллы гм жоажкм-
вмгм взкмлалля, ндодгупік, нмпагм-
взкз мпмбакз могалів номкуоаруоз 
нмкйагдлзт ла лзт пйуебмвм-
роугмвзт (нмпагмвзт)  мбмв’яжків; 
5) омжвзрку пзпрдкз жатмгів жамтм-
фдлщ в могалат номкуоаруоз;                      
6) унмоягкуваллы нзралщ цмгм ноз-
ряглдлля нмпагмвзт мпіб гм гзпузн-
йілаолмї вігнмвігайщлмпрі. Тмку, нод-
ккдрлмы таоакрдозпрзкмы кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз взпрунає 
роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ нмпагмвзт 
мпіб могалів номкуоаруоз, мпкійщкз 
вмла вкйыфає кмкнйдп ноав, 
мбмв’яжків, гаоалріи у псдоі ноауі [5, 
п. 145-146].   

Ваорм вігжлафзрз, цм мкодкмї 
увагз жапйугмвуырщ  Кдоівлі нозлуз-
нз цмгм мпіб, які жгіиплыырщ пугмвд 
ндодпйігувалля, нозилярі вмпщкзк 
Кмлгодпмк ООН ж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі і нмвмгедлля ж ноавмнм-
оухлзкакз (гайі – Кдоівлі нозлуз-
нз) [6].  За жкіпрмк ракзт нозлузнів 
мпмбз, вігібоалі гйя жгіиплдлля пугм-
вмгм ндодпйігувалля, нмвзллі карз 
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взпмкі кмоайщлі якмпрі і жгіблмпрі, а 
ракме вігнмвіглу ніггмрмвку і квайі-
сікауіы. Поз ущмку, ракі мпмбз гіырщ 
у вігнмвіглмпрі гм жакмлу, Кмгдкпу 
номсдпіилмї нмвдгілкз, ілхзт впра-
лмвйдлзт пралгаорів і дрзфлзт лмок, 
нознзпів Кдоівлзт нозлузнів. Такме 
пйіг нігкодпйзрз, цм у вігнмвіглмпрі 
гм лмок Кмлпрзрууії Укоаїлз (пр.пр. 
6, 8, 19) могалз гдоеавлмї вйагз ра їт 
номпагмві мпмбз каырщ гіярз у вігнм-
віглмпрі гм лмок Кмлпрзрууії ра жа-
кмлів Укоаїлз. Оплмвлзи Закмл 
Укоаїлз (пр. 8) гдкйаоує нозлузн 
вдотмвдлпрва ноава як мплмвмнмйме-
лзи нм віглмхдллы гм пупнійщпрва ра 
гдоеавз. Офдвзглм, цм ракі нозлуз-
нз є ваейзвзкз нм віглмхдллы гм 
могаліжауії пйуебмвм-роугмвмї гзпуз-
нйілз в могалат номкуоаруоз. Ражмк 
іж рзк, жакмлмгавфд одгуйывалля км-
оайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдл-
ля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
могалат номкуоаруоз жайзхаєрщпя 
воажйзвзк. Пм-ндохд, Кмгдкп жакмлів 
ном ноауы Укоаїлз (пр. 1)  (гайі – 
КЗнП) [7],  як бажмвзи жакмл у псдоі 
ноауі, одгуйыє роугмві віглмпзлз впіт 
ноауівлзків, пнозяыфз жомпраллы 
номгукрзвлмпрі ноауі, нмйінхдллы 
якмпрі омбмрз, нігвзцдллы дсдкрзв-
лмпрі пупнійщлмгм взомблзурва і ніг-
лдпдллы ла уіи мплмві кардоіайщлмгм 
і куйщруолмгм оівля езрря роугяцзт, 
жкіулдллы роугмвмї гзпузнйілз і 
нмпрунмвмку ндодрвмодллы ноауі ла 
бйагм пупнійщпрва в ндоху езррєву 
нмродбу кмелмї ноауджгарлмї йыгз-
лз. Коік рмгм, у КЗнП Укоаїлз 
(пр. 140) взжлафдлм, цм роугмва гзп-
узнйіла ла нігнозєкпрват, в упралм-
ват, могаліжауіят жабджндфуєрщпя 
првмодлляк лдмбтіглзт могаліжауіи-
лзт ра дкмлмкіфлзт укмв гйя лмока-
йщлмї взпмкмномгукрзвлмї омбмрз, 
пвігмкзк правйдлляк гм ноауі, кдрм-
гакз ндодкмлалля, взтмвалля, а ра-
кме жамтмфдлляк жа пукйіллу ноауы. 
З ноавмвмї рмфкз жмоу, ракі нігтмгз 
нмродбуырщ угмпкмлайдлля, фдодж 
нозжку пуфаплмгм омжукілля кмоайщ-
лм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля 
пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз. Пм-
гоугд, утвайдлі пвмгм фапу в Укоаїлі 

Закмл Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
(1991 о.) [8] ра Дзпузнйілаолзи пра-
рур номкуоаруоз Укоаїлз [9], які са-
крзфлм вроарзйз акруайщліпрщ фдодж 
номудп одсмокувалля могалів номку-
оаруоз, лд кіпрзйз лайделзт кдталі-
жків кмрзвауії ноауі нмпагмвзт мпіб 
ра ндодгбафайз гмпзрщ лдгмпкмлайі 
нознзпз цмгм нмлдпдлля номкуомоа-
кз гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. 
Пм-родрє, нозилярзи Вдотмвлмы Ра-
гмы Укоаїлз 14 емврля 2014 омку 
лмвзи Закмл Укоаїлз «Пом номкуоа-
руоу» (пр. 1) [10], жаномвагеуыфз 
лаибійщх іпрмрлі мпмбйзвмпрі гзпуз-
нйілаолмї вігнмвігайщлмпрі номкуом-
оів, пзпрдклм лд взжлафає кмкнйдкпу 
кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджнд-
фдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйі-
лз. 

Ваорм жауваезрз, цм нмгайщхзи 
номудп жабджндфдлля лайделмгм сул-
куімлувалля пйуебмвм-роугмвмї гзп-
узнйілз в могалат номкуоаруоз, ріплм 
нмв'яжалзи іж угмпкмлайдлляк жакм-
лмгавфмї одгйакдлрауії, у рмку фзпйі, 
у номудпі лмвірлщмї кмгзсікауії роу-
гмвмгм жакмлмгавпрва. 

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля пзпрдкз км-
оайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдл-
ля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
могалат номкуоаруоз в укмват пщмгм-
гдлля. У ыозгзфліи йірдоаруоі жажла-
фдла номбйдкарзка фапркмвм омжгйя-
гайапя у ноауят ракзт вфдлзт-
ыозпрів як: В. М. Алгоіїв, В. С. Вд-
лдгікрмв, С. В. Вдлдгікрмв, С. Я. Ва-
ведлфук, С. В. Взхлмвдущка, 
І. В. Зуб,  М. І. Ілхзл, М. М. Кйдк-
наопщкзи, В. С. Кмвозгіл, Т. В. Кмйє-
плік, В. Л. Кмпрык, М. В. Кмпыра,  
Д. Є. Курмкалмв, С. С. Луках,                       
П. С. Лууык, А. Р. Мауык, Н. О. Мд-
йщлзфук, М. О. Міцук, Л. В. Мм-
гійдвпщкзи, О. В. Ммпкайдлкм, 
П. Д. Пзйзндлкм, Є. Ю. Пмгмомеліи, 
С. М. Позйзнкм,  О. І. Помудвпщкзи, 
С. М. Сзлфук, О. В. Тзцдлкм,  
Н. М. Хурмоял, Г. І. Чалзхдва, 
В. І. Щдобзла,  О. М. Яомхдлкм ра 
іл. Дмкрозлайщлі лаукмві ланоауы-
валля узт ра ілхзт вфдлзт є ваейз-
взк бажзпмк лаукмвм-рдмодрзфлзт 
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нмхуків цмгм лайделмгм сулкуімлу-
валля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз 
в могалат номкуоаруоз. Вмглмфап, 
уоатмвуыфз кіелаомглі ра лауімла-
йщлі рдлгдлуії цмгм одсмокувалля 
ноавммтмомллзт могалів, нігвзцдлля 
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі могалів ном-
куоаруоз, лайделмгм взкмлалля лз-
кз пвмїт кмлпрзрууіилзт жавгалщ ра 
нмвлмваедлщ, номбйдкарзка цмгм 
угмпкмлайдлля пзпрдкз кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз лабуває 
лмвірлщмї акруайщлмпрі ла хйяту 
урвдогедлля в Укоаїлі ноавмвмї гдо-
еавз.   

Сйігуыфз жкіпру жакмлмгавпрва, 
пйіг жажлафзрз, цм пйуебмвм-роугмва 
гзпузнйіла гоулруєрщпя ла мплмвмнм-
ймелзт, бажмвзт нозлузнат, які жа-
бджндфуырщ її лайделд сулкуімлу-
валля, уномвагеуырщ кдталіжкз ода-
йіжауії ноава ла ноауы ра ілхзт роу-
гмвзт ноав у узт могалат[11; 12; 13, 
п. 10-20; 14, п. 7-11]. Закмл Укоаїлз 
«Пом номкуоаруоу» ндодгбафає, цм 
гіяйщліпрщ номкуоаруоз ґоулруєрщпя 
ла жапагат:  вдотмвдлпрва ноава ра 
взжлалля йыгзлз, її езрря і жгмомв’я, 
фдпрі і гіглмпрі, лдгмрмокаллмпрі і 
бджндкз лаивзцмы пмуіайщлмы уіллі-
пры; жакмллмпрі, пноавдгйзвмпрі, лду-
ндодгедлмпрі ра мб’єкрзвлмпрі; рдоз-
рмоіайщлмпрі; ноджукнуії лдвзлуварм-
прі; лджайделмпрі номкуомоів, цм нд-
одгбафає іплувалля гаоалріи віг лджа-
кмллмгм нмйірзфлмгм, кардоіайщлмгм 
фз ілхмгм внйзву ла номкуомоа цмгм 
нозилярря лзк оіхдлщ ноз взкмлаллі 
пйуебмвзт мбмв’яжків; нмйірзфлмї 
лдироайщлмпрі номкуоаруоз; лдгмнуп-
рзкмпрі лджакмллмгм вроуфалля ном-
куоаруоз в гіяйщліпрщ могалів жакм-
лмгавфмї, взкмлавфмї і пугмвмї вйагз; 
нмвагз гм лджайделмпрі пуггів, цм 
ндодгбафає жабмомлу нубйіфлмгм вз-
пймвйывалля пуклівів цмгм ноавмпу-
глмпрі пугмвзт оіхдлщ нмжа кдеакз 
номудгуоз їт мпкаоедлля у нмоягку, 
ндодгбафдлмку номудпуайщлзк жакм-
лмк; номжмомпрі гіяйщлмпрі номкуоа-
руоз, цм жабджндфуєрщпя вігкозрзк і 
кмлкуоплзк жаилярряк нмпагз ном-
куомоа, війщлзк гмпрунмк гм ілсмо-

кауії гмвігкмвмгм таоакрдоу, лагал-
ляк ла жанзрз ілсмокауії, якцм жа-
кмлмк лд впралмвйдлм мбкдедлщ цм-
гм її лагалля; лдутзйщлмгм гмроз-
калля взкмг номсдпіилмї дрзкз ра 
нмвдгілкз. 

Ожлафдлі жапаглзфі нмймедлля, 
нм-ндохд,  пноякмвуырщ кдру ра жа-
вгалля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйі-
лз в могалат номкуоаруоз; нм-гоугд, 
пнозяырщ взгійдллы кмоайщлзт, дрз-
флзт, ноавмвзт фзллзків, які жабдж-
ндфуырщ сулкуімлувалля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз.   

З ноавмвмї рмфкз жмоу, пйуебмвм-
роугмва гзпузнйіла в могалалт ном-
куоаруоз пноякмвала ла лайделд 
взкмлалля нмпагмвзкз мпмбакз нмк-
йагдлзт ла лдї жавгалщ ра нмвлмва-
едлщ. Поз ущмку, уоатмвуыфз ноз-
нзпз КЗнП Укоаїлз (пр. 140), пйуе-
бмвм-роугмва гзпузнйіла жабджндфу-
єрщпя првмодлляк лдмбтіглзт лайде-
лзт укмв гйя лмокайщлмї, взпмкмн-
омгукрзвлмї омбмрз нмпагмвзт мпіб, 
пвігмкзк, взпмкмкмоайщлзк правйдл-
ляк гм ноауі, кдрмгакз ндодкмлалля, 
взтмвалля, а ракме жамтмфдлляк жа 
пукйіллу ноауы.  

Ммела нмгмгзрзпя іж нмжзуієы 
номсдпмоів М. І. Ілхзла, В. І. Щдо-
бзлз,  С. В. Взхлмвдущкмї, Я. І. Бд-
жугймї, Н. О. Мдйщлзфук ра ілхзт 
вфдлзт, цм роугмва гзпузнйіла жа-
бджндфуєрщпя фдодж пвігмкд правйдлля 
прмоіл роугмвзт віглмпзл гм лайде-
лмї нмвдгілкз; нмкйагдлля ла прмоіл 
роугмвзт віглмпзл фіркмї пзпрдкз 
роугмвзт мбмв’яжків; кмейзвмпрі жа-
прмпувалля гм ноауівлзків жатмгів 
жамтмфдлщ; кмейзвмпрі жапрмпувалля 
гм ноауівлзків жатмгів гомкагпщкмгм 
ра/абм гзпузнйілаолмгм внйзву [15, 
п. 348].   

Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвзт жа-
тмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз  вкйыфає в пдбд лзжку жатм-
гів мпмбзпріплмгм таоакрдоу, які жа-
пвігфуырщ взпмкзи оівдлщ кмоайщлмп-
рі, ноавмвмї куйщруоз, упвігмкйдлля 
лдмбтіглмпрі лайделмгм взкмлалля 
нмпагмвзкз мпмбакз пвмїт пйуебмвм-
роугмвзт мбмв’яжків. Поз ущмку, як 
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ноавзйм, лднмроіблм гмгаркмвзт ноз-
нзпів у фзллмку жакмлмгавпрві. Віг-
нмвіглі жапагз ракме жакйагдлм у 
Позпяжі номкуомоа. Так, жа жкіпрмк 
Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
мпмба, нозжлафдла ла нмпагу номку-
омоа, лабуває нмвлмваедлщ номкуом-
оа ніпйя пкйагдлля Позпягз номку-
омоа ракмгм жкіпру: «Я, (ноіжвзцд, 
ік’я, нм барщкмві), впрунаыфз ла пйу-
ебу в номкуоаруоу, нозпвяфуы пвмы 
гіяйщліпрщ пйуеіллы Укоаїлпщкмку 
лаомгмві і Укоаїлі ра уомфзпрм ноз-
пягаы: лдутзйщлм гмгдоеуварзпя 
Кмлпрзрууії ра жакмлів Укоаїлз; пук-
йіллзк взкмлалляк пвмїт пйуебмвзт 
мбмв’яжків пнозярз урвдогедллы 
вдотмвдлпрва ноава, жакмллмпрі ра 
ноавмнмоягку; жатзцарз ноава і пвм-
бмгз йыгзлз і гомкагялзла, ілрдодпз 
пупнійщпрва і гдоеавз; нмпріилм угм-
пкмлайыварз пвмы номсдпіилу каип-
рдоліпрщ, бурз нозлузнмвзк, фдплм, 
пукйіллм і лдундодгедлм взкмлуварз 
пвмї мбмв’яжкз, ж гігліпры лдпрз взпм-
кд жвалля номкуомоа». 

Дм кмоайщлзт, дрзфлзт жатмгів, 
які жабджндфуырщ гмрозкалля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат 
номкуоаруоз, лайдезрщ і пзпрдка км-
оайщлм-дрзфлзт лмок. У вігнмвіглмп-
рі гм нознзпів Кмгдкпу номсдпіилмї 
дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів (гайі 
– Кмгдкп) [16] (пр. 1) взжлафдлм мп-
лмвлі имгм жавгалля, а пакд: жабджнд-
фдлля кмкндрдлрлмгм ра дсдкрзвлмгм 
жгіиплдлля номкуомоакз пвмїт ном-
сдпіилзт мбмв'яжків ла нігправі гмгд-
оеалля нозлузнів вдотмвдлпрва ноа-
ва, жакмллмпрі, пноавдгйзвмпрі, лду-
ндодгедлмпрі, взжлафдлля кмоайщлм-
дрзфлзт пралгаорів влуроіхлщмї ра 
жмвліхлщмї кмкулікауії; нігвзцдлля 
аврмозрдру могалів номкуоаруоз ра 
пнозялля жкіулдллы гмвіоз гомка-
гял гм лзт; првмодлля укмв гйя омж-
взрку у номкуомоів нмфурря пноавдг-
йзвмпрі, вігнмвігайщлмпрі, віггалмпрі 
пноаві, гмгдоеалля жагайщлмйыгпщ-
кзт кмоайщлзт уіллмпрди, жанмбігал-
ля номявак кмоунуії; смокувалля 
нозлузнмвмї кмоайщлм-ноавмвмї нм-
жзуії у вжаєкзлат ж гомкагялакз, 
кмйдгакз, кдоівлзкакз ра нігйдгйз-

кз. Дм мплмвлзт нозлузнів номсд-
піилмї дрзкз  ра нмвдгілкз номкуом-
оів Кмгдкпмк (пр. 4) віглдпдлм ракі: 
вдотмвдлпрва ноава ра жакмллмпрі; 
нмвагз гм ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, лдгмнуцдлля гзпкоз-
кілауії; лджайделмпрі ра пакмпріилмп-
рі; нмйірзфлмї лдироайщлмпрі; ноджук-
нуії лдвзлувармпрі; пноавдгйзвмпрі, 
лдундодгедлмпрі ра мб'єкрзвлмпрі;  
номсдпіилмї фдпрі і гіглмпрі, смоку-
валля гмвіоз гм номкуоаруоз; номжм-
омпрі пйуебмвмї гіяйщлмпрі, кмлсігд-
луіилмпрі; урозкалля віг взкмлалля 
лджакмллзт лакажів ра вкажівмк; лдгм-
нуцдлля кмлсйікру ілрдодпів; кмкнд-
рдлрлмпрі ра номсдпімлайіжку; гмбом-
фдплмпрі, жоажкмвмпрі нмвдгілкз ра 
гзпузнйілмвалмпрі; нмвагз гм лджа-
йделмпрі пуггів. Поз ущмку, жа жкіп-
рмк Кмгдкпу (пр. 32) муілка гмроз-
калля лмок номсдпіилмї дрзкз ра 
нмвдгілкз номкуомоа кмед номвмгз-
рзпя ніг фап гзпузнйілаолмгм номва-
гедлля ра лагаварзпя ноз взоіхдллі 
нзралщ цмгм нігвзцдлля нм пйуебі, 
нозпвмєлля кйаплмгм фзлу, ніггмрмв-
уі таоакрдозпрзк ра одкмкдлгауіи. 

Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвзт жа-
тмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз  ріплм нмв’яжала іж пзпрд-
кмы ноав, мбмв’яжків ра вігнмвігайщ-
ліпры номкуомоів. Пмймедллякз За-
кмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
(пр. 19, 20) ндодгбафдлм, цм номкуомо 
кає ноавм: боарз уфапрщ у номкуомо-
пщкмку пакмвоягуваллі гйя взоіхдл-
ля нзралщ влуроіхлщмї гіяйщлмпрі 
номкуоаруоз; бурз фйдлакз номсд-
піилзт пніймк, урвмоыварз гомкагпщкі 
могаліжауії ра боарз в лзт уфапрщ ж 
кдрмы жатзпру пвмїт ноав ра ілрд-
одпів, нігвзцдлля пвмгм номсдпіилм-
гм оівля; бурз вігоягедлзк гйя омбм-
рз у Квайісікауіилм-гзпузнйілаоліи 
кмкіпії номкуомоів, Науімлайщліи 
акагдкії номкуоаруоз Укоаїлз фз в 
ілхзт могалат у взжлафдлзт жакмлмк 
взнагкат.  Вмглмфап, мплмвлзкз 
мбмв’яжкакз номкуомоа є лапрунлі: 
угмпкмлайыварз пвіи номсдпіилзи 
оівдлщ ра ж уієы кдрмы нігвзцуварз 
квайісікауіы; ндоімгзфлм номтмгзрз 
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ніггмрмвку у Науімлайщліи акагдкії 
номкуоаруоз Укоаїлз, цм кає вкйы-
фарз взвфдлля ноавзй номкуомопщкмї 
дрзкз; лдутзйщлм гмгдоеуварзпя 
Позпягз номкуомоа; взявйярз нмвагу 
гм мпіб ніг фап жгіиплдлля пвмїт нмв-
лмваедлщ; лд омжгмймхуварз вігмкмп-
рі, які пралмвйярщ раєклзуы, цм мтм-
омляєрщпя жакмлмк; гіярз йзхд ла 
нігправі, в кдеат ра у пнмпіб, цм нд-
одгбафдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз 
Укоаїлз; гмгдоеуварзпя ноавзй ном-
куомопщкмї дрзкз, жмкодка лд гмнуп-
карз нмвдгілкз, яка гзпкодгзрує имгм 
як нодгправлзка номкуоаруоз ра км-
ед жахкмгзрз аврмозрдру номкуоару-
оз; цмоіфлм номтмгзрз раєклу ндод-
віоку гмбомфдплмпрі. Щм е прмпуєрщ-
пя вігнмвігайщлмпрі номкуомоів, рм, 
ваорм лагмймпзрз, цм хкмга, жавгала 
лджакмллзкз оіхдллякз, гіякз фз 
бджгіяйщліпры номкуомоа, вігхкмгм-
вуєрщпя гдоеавмы лджайделм віг имгм 
взлз в нмоягку, взжлафдлмку жакм-
лмк.  Ддоеава, вігхкмгувавхз хкм-
гу, жавгалу номкуомомк, кає ноавм 
жвмомрлмї взкмгз гм лщмгм в омжкіоі 
взнйафдлмгм вігхкмгувалля в оажі 
впралмвйдлля в гіят номкуомоа пкйа-
гу козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля жа 
мбвзлувайщлзк взомкмк пугу цмгм 
лщмгм, якзи лабоав жакмллмї пзйз. 

Коік рмгм, ндодбувалля ла нмпагі 
номкуомоа лдпукіплд ж мбіикалляк 
нмпагз в бугщ-якмку могалі гдоеав-
лмї вйагз, ілхмку гдоеавлмку мога-
лі, могалі кіпудвмгм пакмвоягувалля 
ра ж нодгправлзущкзк калгармк ла 
гдоеавлзт взбмолзт нмпагат. Взкм-
гз цмгм лдпукіплмпрі лд нмхзоыырщ-
пя ла уфапрщ номкуомоів у гіяйщлмпрі 
взбмолзт могалів одйігіилзт ра гом-
кагпщкзт могаліжауіи. Вмглмфап, ла 
номкуомоа нмхзоыырщпя мбкдедлля 
цмгм пукіплзурва ра пукіцдлля ж 
ілхзкз взгакз гіяйщлмпрі. Такме 
номкуомо лд кмед лайдеарз гм нмйі-
рзфлмї наорії, боарз уфапрщ у нмйі-
рзфлзт акуіят, кірзлгат, проаикат. 
Такме ваорм жауваезрз, цм мбпяг 
ноав ра мбмв’яжків нмпагмвзт мпіб 
могалів номкуоаруоз кмлкодрзжуєрщпя 
іж уоатувалляк нмймедлщ акрів жакм-
лмгавпрва. 

Сйіг вігжлафзрз, цм пзпрдка км-
оайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдл-
ля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
могалат номкуоаруоз вкйыфає жатмгз 
жамтмфдлщ.  Дмпзрщ уікавмы і жкіпрмв-
лмы взгаєрщпя нмжзуія номсдпмоів                        
М. І. Ілхзла, В. І. Щдобзлз, С. В. Вз-
хлмвдущкмї, Я. І. Бджугймї, Н. О. Мд-
йщлзфук ра ілхзт вфдлзт, які вваеа-
ырщ, цм жатмгз жамтмфдлля у роугм-
вмку ноаві – уд ндодгбафдлі лмока-
рзвлм-ноавмвзкз акракз жатмгз нм-
жзрзвлмгм, нубйіфлмгм муілывалля 
омбмрмгавудк лайделмгм взкмлалля 
ноауівлзкакз роугмвмї сулкуії ра 
ілхзт мбмв’яжків жа роугмвзк гмгм-
вмомк [15, п. 352]. Позлагіглм ваорм 
жапрдодгрз, цм жатмгз жамтмфдлля гм 
нмпагмвзт мпіб могалів номкуоаруоз 
пвмгм фапу буйз взжлафдлі ла нігправі 
Дзпузнйілаолмгм праруру номкуоару-
оз Укоаїлз [9]. Цзк Срарурмк 
(пр.пр. 4, 5) ндодгбафдлм, цм номку-
омопщкм-пйігфі ноауівлзкз, а ракме 
ноауівлзкз лавфайщлзт, лаукмвзт ра 
ілхзт упралмв номкуоаруоз жамтмфу-
ырщпя жа пукйіллд і жоажкмвд взкм-
лалля пйуебмвзт мбмв'яжків, іліуіа-
рзву ра мндоарзвліпрщ у омбмрі. Затм-
гакз жамтмфдлляє: нмгяка; гомхмва 
нодкія; нмгаоулмк; уіллзи нмгаоу-
лмк; гмпромкмвд нозпвмєлля кйаплмгм 
фзлу абм нігвзцдлля в кйаплмку 
фзлі; лагмомгедлля лагоуглзк жла-
кмк «Пмфдплзи ноауівлзк номкуоа-
руоз Укоаїлз». За мпмбйзві жапйугз в 
омбмрі ноауівлзкз номкуоаруоз км-
еурщ бурз нодгправйдлі гм лагмом-
гедлля гдоеавлзкз лагмомгакз і 
нозпвмєлля нмфдплмгм жвалля «За-
пйуедлзи ыозпр Укоаїлз». Коік рм-
гм, жамтмфдлля мгмймхуєрщпя лакажмк, 
ном цм влмпзрщпя жанзп гм роугмвмї 
клзекз. Накаж мгмймхуєрщпя мпмбі, 
якіи взлдпдлм жамтмфдлля, впік ноа-
уівлзкак галмї номкуоаруоз і гмга-
єрщпя гм мпмбмвмї пноавз.  

Такме пзпрдка кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат 
номкуоаруоз вкйыфає жатмгз гзпуз-
нйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, які жапрм-
пмвуырщпя у нмоягку гзпузнйілаолм-
гм номвагедлля.  
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У вігнмвіглмпрі гм Закмлу Укоаї-
лз «Пом номкуоаруоу» (пр.пр. 44, 45)  
гзпузнйілаолд номвагедлля жгіип-
лыєрщпя Квайісікауіилм-гзпузнйі-
лаолмы кмкіпієы номкуомоів (гайі – 
КДКП). З ноавмвмї рмфкз жмоу, гзп-
узнйілаолд номвагедлля – уд номуд-
гуоа омжгйягу КДКП гзпузнйілаолмї 
пкаогз, в якіи кіпрярщпя вігмкмпрі 
ном вфзлдлля номкуомомк гзпузнйі-
лаолмгм номпрунку. Поз ущмку, ноавм 
ла жвдолдлля гм КДКП іж гзпузнйі-
лаолмы пкаогмы ном вфзлдлля ном-
куомомк гзпузнйілаолмгм номпрунку 
кає кмедл, кмку вігмкі ракі сакрз.  

Пігправз гйя нозряглдлля ном-
куомоа гм гзпузнйілаолмї вігнмвіга-
йщлмпрі є лапрунлі: лдвзкмлалля фз 
лдлайделд взкмлалля пйуебмвзт 
мбмв’яжків; лдмбґоулрмвалд жвмйікал-
ля ж омжгйягмк жвдолдлля; омжгмйм-
хдлля раєклзуі, цм мтмомляєрщпя 
жакмлмк, яка прайа вігмкмы номкуом-
омві ніг фап взкмлалля нмвлмваедлщ; 
нмоухдлля впралмвйдлмгм жакмлмк 
нмоягку нмгалля гдкйаоауії ном каи-
лм, гмтмгз, взроарз і жмбмв’яжалля 
сілалпмвмгм таоакрдоу; вфзлдлля гіи, 
цм нмомфарщ жвалля номкуомоа і км-
еурщ взкйзкарз пуклів у имгм 
мб’єкрзвлмпрі, лдундодгедлмпрі ра 
лджайделмпрі, у фдплмпрі ра лднігкун-
лмпрі могалів номкуоаруоз; пзпрдка-
рзфлд (гва і бійщхд оажів номрягмк 
мглмгм омку) абм мглмоажмвд гоубд 
нмоухдлля ноавзй номкуомопщкмї 
дрзкз; нмоухдлля ноавзй влуроіх-
лщмгм пйуебмвмгм омжнмоягку; вроу-
фалля фз бугщ-якзи ілхзи внйзв 
номкуомоа у взнагкат фз нмоягку, лд 
ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк, у пйу-
ебмву гіяйщліпрщ ілхмгм номкуомоа, 
пйуебмвзт, нмпагмвзт мпіб фз пуггів, 
у рмку фзпйі хйятмк нубйіфлзт вз-
пймвйывалщ прмпмвлм їт оіхдлщ, гіи 
фз бджгіяйщлмпрі, жа вігпурлмпрі ноз 
ущмку мжлак агкіліпроарзвлмгм фз 
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля; ну-
бйіфлд взпймвйывалля, якд є нмоу-
хдлляк ноджукнуії лдвзлувармпрі 
[18, п. 16-21]. 

В укмват пщмгмгдлля, омжвзрмк 
пзпрдкз кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів 
жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзп-

узнйілз в могалат номкуоаруоз, кає 
ндодгбафарз номудпз нмпзйдлля км-
оайщлм-дрзфлзт лмок ра ноавзй нм-
вдгілкз нмпагмвзт мпіб, прзкуйывал-
ля пйуебмвм-роугмвмї акрзвлмпрі, 
взжлафдлля бійщх фіркзт ноавзй ра 
лмок жапрмпувалля гзпузнйілаолмї 
вігнмвігайщлмпрі [19, п. 75-95 ; 20, 
п. 203-210; 21, п. 7-10]. Коік рмгм, 
нмжзрзвлі мфікувалля якіплзт жкіл 
нмв’яжалі іж лмвірлік номудпмк кмгз-
сікауії роугмвмгм жакмлмгавпрва 
хйятмк воатувалля у номдкрі Тоугм-
вмгм кмгдкпу Укоаїлз [22] нмймедлщ 
цмгм жатмгів жабджндфдлля роугмвмї, 
у рмку фзпйі пйуебмвм-роугмвмї гзп-
узнйілз.  

Такзк фзлмк, пзпрдка кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат 
номкуоаруоз – уд пукунліпрщ кмоа-
йщлзт, дрзфлзт, могаліжауіилзт, ноа-
вмвзт жатмгів, які пноякмвалі ла ла-
йделд сулкуімлувалля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз. Оплмвлі мжлакз пзпрдкз 
кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджнд-
фдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз 
в могалат номкуоаруоз є лапрунлі: 
а) кдрмы їт є лайделд взкмлалля 
жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмваедлщ 
могалів номкуоаруоз; б) вмлз пноя-
кмвалі ла лайделд сулкуімлувалля 
пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз; 
в) одгйакдлруырщпя лмокакз пндуіа-
йщлмгм ра роугмвмгм жакмлмгавпрва;                   
г) пноякмвалі ла нмвдгілку нмпагм-
взт мпіб могалів номкуоаруоз;                                
г) ндодгбафаырщ, як ноавзйм, кдталі-
жкз нмжзрзвлмгм прзкуйывалля ла-
йделмгм взкмлалля нмпагмвзкз мпм-
бакз могалів номкуоаруоз  пйуебмвм-
роугмвзт мбмв’яжків; г) вкйыфаырщ 
нмлдпдлля нмпагмвзкз мпмбакз мога-
лів номкуоаруоз гзпузнйілаолмї віг-
нмвігайщлмпрі. 

Оред, мплмвлзкз ланоякакз 
угмпкмлайдлля кмоайщлм-ноавмвзт 
жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в мгоалат ном-
куоаруоз є: 1) омжомбка ра жарвдо-
гедлля Науімлайщлмї проардгії цмгм 
одсмокувалля могалів номкуоаруоз, 
у рмку фзпйі кмлуднуії жабджндфдлля 
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пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз, гао-
кмліжауії жакмлмгавпрва ном номкуоа-
руоу ра роугмвмгм жакмлмгапрва; 
2) влдпдлля жкіл гм Кмгдкпу жакмлів 
ном ноауы Укоаїлз нмймедлщ цмгм 
пзпрдкз кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів 
жабджндфдлля роугмвмї ра пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз; 3) влдпдлля 
жкіл гм номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу 
(одєпро. № 1658 віг 24.07.2017 о.) 
цмгм пзпрдкз кмоайщлм-ноавмвзт 
жатмгів жабджндфдлля роугмвмї ра 
пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз; 
4) омжомбка ра влдпдлля пзпрдклзт 
жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом номку-

оаруоу» цмгм кмоайщлм-ноавмвзт 
жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз, жмкодка укмв ра нмоягку 
жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлщ гм 
нмпагмвзт мпіб могалів номкуоаруоз;                   
5) омжомбка ра утвайдлля Науімлайщ-
лмгм кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз ра 
гмбомфдплмпрі номкуомоів;  6) жабдж-
ндфдлля лайделмгм кмлірмозлгу, ла-
гйягу ра кмлромйы жа гіяйщліпры мо-
галів номкуоаруоз, у рмку фзпйі фдодж 
кммогзлауіы омбмрз іж ілпрзруракз 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. 
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Сдкдлдлкм Б. В. Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-

роугмвмї гзпузнйілз в могалат номкуоаруоз: лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр 
У уіи праррі гмпйігеуырщпя лаукмвм-рдмодрзфлі апндкрз цмгм пзпрдкз кмоайщлм-

ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат номкуоару-
оз. Акудрмвалм увагу ла ваейзвмпрі жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
укмват одсмокувалля могалів номкуоаруоз. Вігжлафдлм  номбйдкз жакмлмгавфмгм 
одгуйывалля. Нагмймхдлм ра лдгмйікат іплуыфзт жакмлмгавфзт нознзпів цмгм пзп-
рдкз кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в мо-
галат номкуоаруоз. Рмжкозрм мкодкі кмоайщлм-ноавмві жатмгз жабджндфдлля пйуебм-
вм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат номкуоаруоз. Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії. 

Кйыфмві пймва: могалз номкуоаруоз; нмпагмві мпмбз; номкуомо; пйуебмвм-
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угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва ном номкуоаруоу; гаокмліжауія  жакмлмгавпрва ном ном-
куоаруоу ра роугмвмгм жакмлмгавпрва. 
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лмгм одгуйзомвалзя. Оркдфдлм лдгмпраркз пуцдпрвуыцзт жакмлмгардйщлшт нодгнз-
палзи м пзпрдкд кмоайщлм-ноавмвшт кдо мбдпндфдлзя пйуедблм-роугмвми гзпузнйз-
лш в могалат номкуоаруош. Рапкошрм мргдйщлшд кмоайщлм-ноавмвшд кдош мбдпндфд-
лзя пйуедблм-роугмвми гзпузнйзлш в могалат номкуоаруош. Сгдйалш вшвмгш з 
нодгймедлзя. 

Кйыфдвшд пймва: могалш номкуоаруош; гмйелмпрлшд йзуа; номкуомо; пйуедблм-
роугмвая гзпузнйзла; номсдппзмлайщлая ързка; нммцодлзя; гзпузнйзлаолая мрвдрп-
рвдллмпрщ; пмвдохдлпрвмвалзд жакмлмгардйщпрва м номкуоаруод; гаокмлзжаузя жакм-
лмгардйщпрва м номкуоаруод з роугмвмгм жакмлмгардйщпрва. 
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service and labor discipline in the prosecutor's office: a scientific and theoretical 
aspect 

The article deals with the scientific and theoretical aspects of the system of moral 
and legal measures for the provision of service and labor discipline in the prosecutor's 
offices. The emphasis is placed on the importance of providing service and labor discipline 
in the context of the reform of the prosecutor's office. Problems of legislative regulation 
are noted. The shortcomings of existing legislative provisions concerning the system of 
moral and legal measures for securing labor and labor discipline in the prosecutor's offices 
are also emphasized. Separate moral and legal measures of providing of the service-work 
discipline in the bodies of the prosecutor's office are revealed. Conclusions and 
suggestions are made. 

Key words: prosecutor's offices; officials; prosecutor; service and labor discipline; 
professional ethics; promotion; disciplinary responsibility; improvement of the law on the 
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Semenenko B. The system of moral and legal measures for the provision of 
service and labor discipline in the prosecutor's office: a scientific and theoretical 
aspect 

The article deals with the scientific and theoretical aspects of the system of moral 
and legal measures for the provision of service and labor discipline in the prosecutor's 
offices. The emphasis is placed on the importance of providing service and labor discipline 
in the context of the reform of the prosecutor's office. Problems of legislative regulation 
are noted. 

It is noted that moral and legal measures to ensure the official-work discipline are 
intended: 1) to promote the motivation of work in the prosecutor's offices; 2) the 
development of a clear system of moral, legal requirements, restrictions and 
responsibilities regarding positions in the prosecutor's office; 3) stimulate the proper 
execution by the prosecutor's bodies of the powers and responsibilities entrusted to them; 
4) to stimulate the proper performance, first of all, by the officials of the prosecutor's 
office for the duties entrusted to them by the official-labor (official) duties; 5) promote 
the development of a system of incentives in the prosecutor's office; 6) streamlining issues 
related to bringing officials to disciplinary responsibility. 

It is specified that the Law of Ukraine "On Prosecutor's Office" stipulates that the 
activities of the prosecutor's office are based on the principles of: the rule of law and 
recognition of a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security of 
the highest social value; legality, justice, impartiality and objectivity; territoriality; 
presumption of innocence; the independence of prosecutors, which implies the existence 
of safeguards against illegal political, material or other influence on the prosecutor's 
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decision making in the performance of official duties; political neutrality of the 
prosecutor's office; inadmissibility of illegal interference of the prosecutor's office in the 
activities of the legislative, executive and judicial authorities; respect for the 
independence of judges, which provides for the prohibition of public expression of doubts 
about the justice of court decisions outside the procedure of their appeal in the manner 
prescribed by the procedural law; transparency of the prosecutor's office, provided by 
open and competitive employment of the prosecutor's office, free access to information of 
reference nature, provision of information requests, if the law does not impose restrictions 
on its provision; strict adherence to the requirements of professional ethics and behavior. 

These basic principles, firstly, aim at the purpose and tasks of the service and labor 
discipline in the prosecutor's office; and secondly, contribute to the allocation of moral, 
ethical and legal factors that ensure the functioning of the service and labor discipline. 

It is concluded that the system of moral and legal measures for the provision of 
service and labor discipline in the organs of the prosecutor's office is a set of moral, 
ethical, organizational, legal measures aimed at the proper functioning of the service and 
labor discipline in the prosecutor's offices. The main features of the system of moral and 
legal measures for the provision of service and labor discipline in the prosecutor's office 
are as follows: a) the purpose is to properly carry out the tasks, functions and powers of 
the prosecutor's offices; b) aimed at the proper functioning of the service and labor 
discipline; c) are regulated by the norms of special and labor legislation; d) aimed at the 
behavior of officials of the prosecutor's office; d) provide, as a rule, mechanisms for 
positive stimulation of the proper performance of officials of the prosecutor's office for 
labor and labor duties; e) include the prosecution of officials by the officials of the 
prosecutor's office of disciplinary liability. 

 It is noted that the main directions of improvement of the moral and legal measures 
for securing of labor and labor discipline are: 1) development and approval of the National 
Strategy for the reform of the prosecutor's offices, including the concept of securing the 
service and labor discipline, harmonization of the law on the prosecutor's office and labor 
legislation; 2) the introduction of amendments to the Labor Code of Ukraine on the 
system of moral and legal measures to ensure labor and service and labor discipline; 3) the 
draft Labor Code (Reg. N. 1658 dated July 24, 2017) concerning the system of moral and 
legal measures to ensure labor and service and labor discipline; 4) the development and 
introduction of systemic changes to the Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" 
concerning the moral and legal measures to ensure the service and labor discipline in the 
prosecutor's offices, in particular the conditions and procedure for applying incentive 
measures to officials of the prosecutor's offices; 5) development and adoption of the 
National Code of Professional Ethics and Integrity of Prosecutors; 6) ensuring adequate 
monitoring, supervision and control over the activities of the public prosecutor's office, 
including through coordination of work with civil society institutions. 

 


