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.:з;іяльність котрих визначається рядом інших законодавчих документів, а саме: судді, податківці, 

~штники, працівники прокуратури, працівники органів місцевого самоврядування. Система 

підтримує на рівні довідників, екранних форм та процедур специфіку кадрового обліку вище 

наведених категорій працюючих. 

Зазначена система впроваджена в діяльність кадрових підрозділів органів прокуратури 

України. Спроектована база даних відділу кадрів та програмне · забезпечення, яке обслуговує 

базу, дає можливість полегшити роботу з кадрами органів прокуратури, оскільки сьогодні 

ефективність управлінської діяльності залежИть · в першу чергу від автоматизації всіх 

управлінських процесів'. 

Отже робота з кадрами в органах прокуратури сучасному етапі зазнає суттєвих змін як за 

своїм змістом, так і за технологією. Ці зміни Пов'язані не тільки з корінною перебудовою 

.:з;ержави, а й з підвищенням рівня сучасної комп'ютерної техніки і технології збирання та 

обробки управлінської інформації. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що на всіх історичних етапах діяльності органів 

прокуратури робота з кадрами була і залишається головним елементом забезпечення 

ефективного функціонування органів прокуратури, виконання ними свого призначення 

у суспільстві. Під час аналізу історичного досвіду роботи з кадрами в органах прокуратури 

вивчили реальний стан роботи з кадрами в органах прокуратури, з' ясувати причини та умови 

недоліків в роботі, визначити заходи, спрямовані на підвищення ефективності прокурорсько

слідчої діяльності, укомплектування прокуратур усіх рівнів працівниками з належним рівнем 

фахової підготовки, необхідними діловими та моральними якостями. Зрозуміло, що кожен 

історичний етап мав свої. Це такі проблеми як професійний відбір, комплектування кадрів, 

формування у прокурорсько-слідчих працівників необхідних професійних та моральних якостей, 

професійна освіта, перепідготовка і підвищення кваліфікації та багато інших. Разом з тим на 

сьогоднішній день є багать надбань, завдяки яким прокуратура є потужним державним органом. 

Звернення до досвіду минулого дає можливість виявити та усвідомити як особливі, так і загальні 

тенденції розвитку роботи з кадрами за певних історичних умов, ознайомитись з досягненнями 

та прогалинами у цій сфері, взяти (або врахувати) все те з цього досвіду, що є цінним 

і раціональним для роботи з кадрами органів прокуратури. 
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АКТУ АЛЬШ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИ, 

ЯКА УКЛАЛА УГОДУ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 

Одним із договірних способів вирішення кримінально-правового конфлікту, який забезпечує 

доступ особи до правосуддя, є передбачений КПК України порядок провадження на підставі 

угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості, який має на 

меті прискорення кримінального процесу, забезпечення реалізації принципів процесуальної 

економії та диспозитуrвності, що в даному випадку створюють оптимальні умови для вирішення 

завдань кримінального судочинства. 

Укладення угоди про визнання винуватості є правовою умовою для застосування спрощеної 

форми досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, що є проявом 
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кримінально-процесуального поліформізму і розширення сфери дії засади диспозитивності, 

проникнення до сфери кримінальних процесуальних відносин приватного начала. При цьому 

важливим є встановлення оптимального балансу приватних та публічних інтересів, що 

є запорукою справедливості кримінального процесуального законодавства. За відсутності ж 

такого компромісу, як справедливо зазначається в процесуальній науці, у жертву будуть 

приноситися або приватні (особисті), або публічні інтереси, що є неприпустимим [1, с. 22). 
Особливої актуальності такий компроміс набуває за умови розширення меж застосування 

угоди про визнання винуватості за колом кримінальних правопорушень. До недавнього часу 

КПК України обмежував укладення такої угоди кримінальними проступками, злочинами 

невеликої, середньої тяжкості та тяжкими злочинами внаслідок яких шкода завдана лише 

державним чи суспільним інтересам. Однак, законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного 

бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» від 12.02.2015 р. було 
нормативно закріплено можливість укладення угоди про визнання винуватості щодо особливо 

тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за 

умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного 

до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо 

вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами [2]. Виконання зазначених умов 
угоди про визнання винуватості, як правило, є причиною виникнення реальної загрози життю, 

здоров'ю та майну осіб що їі уклали, а рівно і їхнім близьким родичам або членам сім'ї. 

У зв' язку з цим, справедливо постає питання досягнення балансу приватних та публічних 

інтересів у кримінальному процесі, що може полягати у нормативному закріпленні в КПК 

України додаткових гарантш забезпечення безпеки підозрюваного, обвинуваченого, 

алгоритмізації процесуальних дій учасників угоди щодо підстав, порядку та умов застосування 

заходів безпеки до підозрюваного, обвинуваченого тощо. Отже, враховуючи те, що викриття 

підозрюваним, обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України (якщо інформація щодо вчинення такою особою 

злочину буде підтверджена доказами), є обов'язковою умовою укладення угоди про визнання 

винуватості щодо особливо тяжкого злочину, вважаємо, за доцільне в такому кримінальному 

провадженні нормативно передбачити в КПК України обов'язкове застосування до 

підозрюваного, обвинуваченого чи їхніх близьких родичів або членів сім'ї відповідних заходів 

забезпечення безпеки (особиста охорона, охорона житла і майна; видача спеціальних засобів 

індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; використання технічних засобів контролю і 

прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; заміна документів 

та зміна зовнішності; зміна місця роботи або навчання; переселення в інше місце проживання; 

забезпечення конфіденційності відомостей про особу; закритий судовий розгляд тощо). 

Застосуванню інституту забезпечення безпеки учасників кримінального провадження сприяє 

встановлене правило про те, що, якщо провадження здійснюється щодо кількох осіб, які 

підозрюються, обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, 

і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода 

може бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних, обвинувачених. Кримінальне 

провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме 

провадження (ст. 469 КПК) [3]. Тлумачення цієї статт~ дозволяє дійти висновку, що укладення 
угоди з одним із підозрюваних, обвинувачених, які є співучасниками вчинення правопорушення, 

є імперативною підставою для виділення матеріалів у окреме провадження. Встановивши це 

правило, КПК України, разом з тим, не передбачив особливостей процесуального порядку 

виділення в окреме провадження матеріалів у випадку необхідності застосування заходів 
забезпечення безпеКИ піДозрЮваного, · обвинуваченого, з яким укладено угоду про визнання 
винуватості. Між тИм, такі особливості дійсно мають бути, адже застосування загального 
порядку виділення, відповіДно до якого про дане рішення складається постанова, копія якої 
залишається в основному кримінальному провадженні, не може бути ефективним і не 

забезпечить безпеки особи, щодо якої виділяються матеріали. У таких випадках щодо 
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::J..J.озрюваного, з яким укладено угоду, за наявності до того відповідних підстав має бути 

3ИНесено постанову про застосування щодо нього заходів забезпечення безпеки' (зокрема, зміни 

.шкетних даних на псевдонім тощо), а документи, які ідентифікують його особу, повинні бути 

3П.l)'Чені з основного провадження. Лише після цього допустимо виділення в окреме 
=РОВадження матеріалів стосовно особи під псевдонімом, з якою укладено угоду про визнання 
злнуватосп. 
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СЕЛИВАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедрьz хозяйственного права 
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого 

ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 

«ПОБУКСОВКИ» ЗАКОНА УКРАИНЬІ 

«0 ГОСУДАРСТВЕШІО - ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ» 

ИзвестньІй американский психолог Абрахам Маслоу в своей работе «Мотивация и личность» 

'954) Маслоу [З] доказал, что, челонеческие потребности организованьІ в перархпческую 

:истему приоритета от более простьІх (базовЬІх) к более вьІсоким, истремление к более вЬІсоким 

=отребностям, как правило, возможно и возникает только после удовлетворения потребностей 

бопее низкого порядка, к примеру, в еде и безопасности. Таким образом, по А. Маслоу 

~отребность в безопасности относится к базовЬІм, только после удовлетворения которьІХ человек 

;:Іереходит к удовлетворению следующих потребностей. 

Применяя пирамиду Маслоу к хозяйствеиной деятельности можно утверждать, что базовай 

;:Іотребностью хозяйствующего субьекта является потребность в безопасности, т.е. потребность 

з надлежащем упорядочении отношений в области хозяйствования, в стабильности, 

~оследовательности и непротиворечивости законодательства, реальной возможности защитить 

;:вои права в зтой сфере, не испьпьrnать страха, треваги из-за предвзятого отношения 

фискальньІХ и иньІх контролирующих органов и т.д. И только при наличии таких условий 

хозяйствующий субьект начинает или развивает свою деятельность. 

Как же способствует удовлетворению зтой базовай потребности субьектов хозяйствования 

правовой механизм государственна-частного партнерства (далее - ГЧП), впервьІе появившийся 

в законодательном поле УкраиньІ в 201 О году? 
ПредусмотренньІе Законом УкраиньІ «0 государственно-частном партнерстве» [2] (далее

Закон о ГЧП) механизмЬІ инициирования проектов ГЧП, отбора частного партнера трудно 

назвать прозрачньІми. В то же время, именно прозрачность отбора частньІх компаний для 
участия в ГЧП-проектах сводит на нет возникновение ситуаций, когда, например, частньІе 

инвесторьІ могут просто "не попасть» на конкурс или «не вьшграть» его, из-за каких-то 

коррупционньІХ влияний. 

В странах, имеющих успешньІй опьп ГЧП, законодательная база позволяет максимально 

упростить административньІе процедурьІ и минимизировать бюрократические влияния. 
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