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Актуальність обраної теми зумовлюється реформуванням порядку добору 

кандидатів на посаду прокурора, здійсненим Законом України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. Стаття ЗО цього Закону закріплює перелік 

документів, які подаються до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

(далі — КДКП) кандидатом на посаду прокурора після оприлюднення рішення 

про проведення добору. Крім того, цей перелік і вимоги щодо подання 

документів конкретизуються у відомчих актах КДКП, зокрема > Положенні про 

порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору 

кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої 

прокуратури від 7 червня 2017 року № 6зп-17 [1].

Кожний із вказаних документів має засвідчувати відповідність 

претендента вимогам до кандидата на посаду прокурора, встановленим у ст. 27 

Закону «Про прокуратуру». До переліку входять такі документи:

1) письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора. 

Заява засвідчує намір особи брати участь у доборі кандидатів на посаду
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прокурора, а також повноту та достовірність даних, викладених у документах, 

що до неї додаються. Форма і зміст заяви затверджується КДКП та розміщується 

на офіційному веб-сайті задля того, щоб кожний бажаючий міг заповнити її за 

єдиним загальнодоступним зразком;

2) копія паспорта громадянина України. Подання даного документа 

встановлене з метою засвідчення громадянства особи, яка бажає взяти участь у 

доборі, оскільки прокурорами може бути призначено лише громадян України;

3) анкета кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про 

особу, та автобіографія. Ці документи надають необхідну для вирішення питання 

про допущення особи до добору інформацію про претендента, яку він повідомляє 

особисто і за достовірність та повноту якої бере на себе відповідальність. Форма 

і зміст анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються КДКП та 

розміщуються на офіційному веб-сайті;

4) копія документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання. Такі 

документи підтверджують наявність у особи вищої юридичної освіти. 

Документом про освіту є диплом спеціаліста (магістра) за спеціальністю 

«Правознавство», у якому зазначаються назва вищого навчального закладу, що 

видав цей документ (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі 

вищого навчального закладу -  також назва такого підрозділу), а також 

кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої 

освіти, спеціальність та спеціалізацію, та в певних випадках -  професійну 

кваліфікацію; документом про науковий ступінь -  диплом кандидата (доктора) 

юридичних наук (відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» -  доктора філософії або 

доктора юридичних наук відповідно), у якому зазначаються назва вищого 

навчального закладу (наукової установи), в якому здійснювалася підготовка, 

назва вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій 

раді якого (якої) захищено наукові досягнення, а також назва кваліфікації, що 

складається з інформації про здобутий особою науковий ступінь, галузь знань 

та/або спеціальність; документом про вчене звання -  атестат старшого
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дослідника, доцента, професора. Документи про науковий ступінь, вчене звання 

подаються претендентом за їх наявності, необхідним і достатнім є документ про 

освіту;

5) копія трудової книжки. Даний документ має підтверджувати наявність 

у особи мінімально необхідного 2- річного стажу роботи в галузі права. Копія 

трудової книжки подається засвідченою в установленому порядку за місцем 

роботи особи. Якщо особа не працює й подає документи особисто, вона надає 

копію трудової книжки, яка засвідчується уповноваженою посадовою особою 

Секретаріату під час приймання документів, для чого одночасно надається 

оригінал трудової книжки. Для підтвердження стажу роботи в галузі права особа 

може подати посадову інструкцію, послужний список тощо;

6) медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я (МОЗ України). Даний документ підтверджує 

відповідність стану здоров’я претендента умовам роботи в органах прокуратури, 

відсутність у нього медичних протипоказань для цього, захворювань, що 

перешкоджають виконанню обов’язків прокурора. Необхідно звернути увагу на 

те, що КДКП до претендентів встановлюється вимога подання медичної довідки 

про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних 

оглядів, затверджену наказом МОЗ від 17.01.2002 № 12, та сертифіката про 

проходження профілактичного наркологічного огляду, затвердженого наказом 

МОЗ від 28.11.1997 № 339, тобто довідка про загальний стан здоров’я не 

вимагається;

7) копія військового квитка. Необхідність подання даного документа 

встановлена лише для військовослужбовців або військовозобов’язаних. Він 

засвідчує відношення особи до військового обов’язку та військової служби, що 

регламентується ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу»;

8) довідка про допуск до державної таємниці. Зазначений документ 

подається у разі його наявності. Допуск до державної таємниці є необхідним для



виконання окремих напрямів діяльності прокуратури (наприклад, нагляд за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність), тому його наявність, хоча і не надає особі переваг для участі у доборі, 

проте може враховуватися у разі успішного його проходження при розподілі 

службових обов’язків [2, с. 279];

9) письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про 

неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та 

проведення щодо неї спеціальної перевірки. Форма згоди на проведення 

спеціальної перевірки затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі 

ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не 

розглядається і вона до подальшої участі у доборі не допускається. Разом з тим 

необхідно враховувати, що зазначений документ стосується фактично двох видів 

згоди: а) у значенні ЗУ «Про захист персональних даних», відповідно до ст. 2 

якого згода суб’єкта персональних даних це добровільне волевиявлення 

фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку 

її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, викладене 

у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання 

згоди. Згідно з ч. 5 ст. 6 цього Закону, обробка персональних даних здійснюється 

для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних 

даних, тож обробка КДКП відповідної інформації про особу має здійснюватися 

лише за наявності відповідної згоди від неї; б) у значенні, передбаченому ЗУ 

«Про запобігання корупції», відповідно до ч. 1 ст. 57 якого спеціальна перевірка 

проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади. 

Отже, у цьому документі має бути конкретизована згода особи як на обробку її 

персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, так і на 

проведення щодо неї спеціальної перевірки;

10) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік. Форма та зміст такої декларації встановлюється ст. 46 

ЗУ «Про запобігання корупції». Разом з тим, КДКП вимагає подавати декларацію
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особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік, як кандидата на посаду прокурора місцевої 

прокуратури, шляхом відповідного її заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції. Для підтвердження 

факту подання декларації кандидат подає до КДКП роздруківку електронного 

повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції, що 
підтверджує її подання.

11) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання 

дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість 

місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. 

Необхідність подання цієї заяви була передбачена у зв’язку із необхідністю 

створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на 

належне утримання.

Перелік документів, передбачений у коментованій статті, є вичерпним і 

вимагати від кандидата на посаду прокурора надання документів, не 

передбачених цією статтею, забороняється. Разом з тим, особа може надати й 

інші документи, що підтверджують її відповідність вимогам, встановленим до 

кандидата на посаду прокурора. На підставі поданих особою документів 

Секретаріат КДКП формує особову справу кандидата.

Обов’язок правильності заяви та повноти оформлення документів 

покладається на особу, яка бажає прийняти участь у доборі. Особи, які за 

результатами перевірки поданих документів не відповідають вимогам до 

кандидатів на посаду прокурора, а також особи, які не подали всіх необхідних 

документів або оформили їх неналежним чином, до складання кваліфікаційного 

іспиту не допускаються. При цьому заява та додані до неї документи (матеріали) 

поверненню не підлягають, крім оригіналів доданих до заяви документів, які 

особа, яка їх подала, має право отримати особисто в Секретаріаті КДКП.

Таким чином, відповідний пакет документів вимагається для 

підтвердження відповідності особи кандидата вимогам до кандидата на посаду
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прокурора і є підставою для її допуску до участі у відповідному доборі.
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Вивчення професійного стресу розпочалися зарубіжними психологами у 

кінці 1960-х років [2; 3]. Ця галузь прикладних досліджень виникла на стику 

психології, медицини, фізіології, і ряду наук про працю. На сьогодні дослідження 

розвитку стресостійкості на робочому місці є однією з найважливіших наукових 

проблем у зв'язку з її впливом на працездатність, продуктивність і якість праці, 

стан здоров'я працівників.

Професійний стрес являє собою специфічний вид стресу, що відбиває 

фізіологічні і психологічні особливості його розвитку. Крім того, професійний 

стрес можна розглядати як багатомірний феномен, що виражається у 

фізіологічних і психологічних реакціях індивіда на складну службову чи трудову 

ситуацію. Розгляд літератури за даною проблемою показує, що ряд робочих 

стресорів, таких як конфлікти, недостатній контроль, робоче перевантаження й 

інші звичайно бувають тісно пов'язані з психічною напругою,
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