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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА УКРАЇНИ 

 
Проблематика професійної етики прокурора України буде актуальною 

протягом всього часу існування цієї професії на території держави. Юридич-
на деонтологія як наука розглядає не тільки професійну етику юриста в ціло-
му, а ще й кожної юридичної спеціальності окремо. Відмінності між прави-
лами поведінки спеціалістів і визначають унікальність кожної професії, а та-
кож її роль у всьому механізмі держави і в юридичній системі. 

Зазначену тему та її актуальні проблеми розглядали такі науковці, як О. 
Шандула, А. Лапкін, В. Толочко, М. Косюта, Є. Попович. Вони зробили зна-
чний внесок у розвиток юридичної деонтології та у процес формування пра-
вил етики спеціалістів. 

На території України прокуратуру як окремий орган було створено ще у 
1917 році. Тоді і з’явилося поняття «прокурор» як державний службовець [1]. 
Сьогодні прокурором називають представника юридичної професії, який му-
сить слідкувати за дотриманням й застосуванням нормативно-правових актів 
чинного законодавства, що мають вищу юридичну силу, тобто слідкувати за 
дотриманням законів. У 2014 році до Конституції України був внесений За-
кон «Про прокуратуру». У розділі IV цього Закону йдеться про повноважен-
ня прокурора з виконання покладених на нього функцій – основних напрямів 
діяльності та їх реалізації. 

Такими повноваженнями є: підтримання державного обвинувачення в 
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суді, виконуючи обов’язки, що передбачені Кримінально-процесуальним ко-
дексом України; представництво інтересів громадянина або держави в суді; 
нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян [2]. З цього випливає, що основними завданнями 
прокурора  є контроль за дотриманням законодавства в органах правопоряд-
ку та у суді, а також виступи на судових засіданнях  як представника інте-
ресів громадян, або самої держави і на боці державного обвинувачення. 

Окрім повноважень, у прокурора є ще певні права та обов’язки, які за-
кріплені статтею 19 Закону «Про Вищу раду правосуддя». Приклади службо-
вих обов’язків, які зобов’язаний виконувати прокурор, наведені нижче. Та-
кими обов’язками є: недопускання поведінки, яка дискредитує його як пред-
ставника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури; неухиль-
не додержання присяги прокурора; виявлення поваги до осіб під час здійс-
нення своїх повноважень; періодичне проходження підготовки у Національ-
ній академії прокуратури України з вивченням правил прокурорської етики; 
щорічне проходження таємної перевірки доброчесності [2]. Тобто ці 
обов’язки напряму пов’язані з додержанням правил професійної етики. 

Професійна етика – це правила поводження фахівця на роботі, і у віль-
ний час. Вона зароджується ще в рабовласницькому суспільстві. Давньогре-
цький філософ Аристотель вважав професійну етику особливою галуззю ети-
чного знання. Припускають також, що давньогрецький лікар Гіппократ роз-
робив вперше в історії професійний кодекс у формі клятви лікаря як вихід-
ний пункт розвитку професійної етики. У період Середньовіччя виросла ціла 
піраміда суворо регламентованих моральних стосунків, верствово-
корпоративних розмежувань. Якщо говорити про Україну, то першим етапом 
формування саме етичної української думки вважається епоха Київської  Русі 
[3]. Але професійна етика українського спеціаліста почала з’являтися лише в 
кінці ХХ століття, коли Україна стала незалежною. В той час з’являється і 
професійна етика юриста, тобто правила поведінки юриста під час його про-
фесійної діяльності та поза нею. Це відбулося через те, що в державі сформу-
валися повноцінні гілки влади. Прокуратура як інстанція підпорядковується 
Міністерству юстиції, яке в свою чергу – Кабінету Міністрів України (вико-
навча гілка влади). 

Існують й окремі види юридичної професійної етики, одна з них - етика 
прокурорів. В Україні є кодекс, що визначає основні принципи, моральні но-
рми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори 
при виконанні своїх службових обов'язків та поза службою. У цьому кодексі 
прописано, що професійна діяльність прокурорів ґрунтується на принципах 
верховенства права та законності; поваги до прав і свобод людини і громадя-
нина, недопущення дискримінації; незалежності та самостійності; політичної 
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нейтральності; презумпції невинуватості; справедливості, неупередженості та 
об'єктивності; професійної честі і гідності, формування довіри до прокурату-
ри; прозорості службової діяльності, конфіденційності; утримання від вико-
нання незаконних наказів та вказівок; недопущення конфлікту інтересів; 
компетентності та професіоналізму; доброчесності, зразковості поведінки та 
дисциплінованості; поваги до незалежності суддів [4]. Ці засади є чіткими і 
мають бути непорушними. Також в кодексі зазначено, що, у разі порушення 
професійної етики, прокурорів може бути притягнуто до дисциплінарної від-
повідальності. 

Важливим аспектом є те, наскільки відповідально прокурор ставиться до 
своїх прямих обов’язків та повноважень, також до переліку відноситься і що-
денне спілкування з населенням, колегами, працівниками різних державних 
структур та організацій. Професійна етика регулює цю діяльність і визначає, 
за якими критеріями мають відбуватися зустрічі. Наприклад, у розділі IV 
«Взаємовідносини» Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів [4] 
описані особливості взаємовідносин цих державних службовців з: працівни-
ками органів державної  влади та органів місцевого самоврядування; праців-
никами правоохоронних органів; працівниками органів судової влади; інши-
ми учасниками судочинства;  представниками засобів масової інформації; 
працівниками прокуратур; керівниками прокуратури та підлеглими; грома-
дянами. 

Спілкування з цими людьми ґрунтується на виявленні взаємоповаги, то-
лерантності, вихованості, терпимості, тактовності, принциповості, стримано-
сті і націлюється на продовження виконання спільних завдань – утвердження 
верховенства закону, захист прав та законних інтересів людини, громадяни-
на, держави і зміцнення правопорядку [5]. 

У вільний від роботи час прокурори також мають керуватися нормами 
прокурорської етики. Це означає, що державному службовцю слід уникати 
особистих зв'язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплину-
ти на неупередженість і об'єктивність виконання професійних обов'язків, 
скомпрометувати звання прокурора, не допускати дій, висловлювань і пове-
дінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, ви-
кликати негативний суспільний резонанс  [4]. Не варто використовувати свій 
службовий статус у разі виникнення проблем з представниками державних 
органів, особливо з метою впливу на них. Прокурор не може брати участі у 
будь-якій політичній діяльності та відкрито демонструвати свою політичну 
позицію. Поза службою прокурор може бути членом релігійних організацій, 
які діють на законних підставах. Таким чином, після робочого дня метою 
державного службовця є збереження своєї репутації 

Отже, професійна етика прокурора України – це правила поведінки про-
курора під час служби та у вільний час. Головні завдання та функції проку-
рорської діяльності пов’язані з постійною взаємодією з людьми, тому одну з 
провідних ролей у виконанні службових обов’язків займають моральні нор-
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ми, а також чіткі принципи службової діяльності, встановлені Кодексом про-
фесійної етики та поведінки прокурорів України. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ: ДОСВІД ЄС 

 
На початку другого десятиліття XXI ст. головними цілями регулюван-

ня економічної сфери в ЄС є завдання, що пов’язані насамперед із зміцнен-
ням єдиного внутрішнього ринку, інтернаціоналізацією підприємницької дія-
льності, усунення адміністративних бар’єрів, створення єдиного економічно-
го простору шляхом уніфікації єдиної законодавчої бази з малого бізнесу, пі-
дсилення взаємодії країн-членів ЄС із створення економічного союзу у межах 
ЄС [1, c. 26]. 

Одним з ключових напрямів європейської економічної політики є підт-
римка підприємництва через створення державними структурами економіч-
них та правових стимулів для його розвитку. Політика ЄС щодо підприємни-
цтва спрямована на заохочення інновацій, підприємливості та конкурентності 
у виробництві й наданні послуг, створення сприятливої бізнес-атмосфери та 
заохочувального регуляторного середовище. Політика щодо підприємництва 
– не ізольована сфера діяльності ЄС. 

Особливістю європейської моделі державної підтримки малого та сере-
днього підприємництва є її дворівнева структура. На вищому – наднаціона-
льному рівні за формування напрямів державної підтримки підприємницької 
діяльності та її реалізацію відповідає Європейська комісія, а на національно-
му рівні виконання цих завдань покладено на міністерства, до компетенції 


