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ДЕТЕРМІНАНТИ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРОКУРОРІВ 

Діяльність органів прокуратури в тій чи іншій мірі зачіпає інтереси всіх членів 
суспільства та держави, в зв’язку з чим вивчення причин виникнення професійної 
деформації, які мають як суб’єктивний так і об’єктивний характер, та факторів, які 
сприяють її виникненню, дасть можливість профілактично впливати на прокурорів з 
метою відстрочення початку, послаблення активності перебігу, зменшення негативності 
наслідків професійних деформацій правосвідомості прокурора. 
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Виконання	 покладених	 на	 прокуратуру	 завдань	 потребує	 від	 її	 працівників	 високого	
професіоналізму,	неупередженості,	чесності,	порядності,	здатності	протистояти	намаганням	
неправомірного	 впливу	 на	 їхню	 службову	 діяльність,	 а	 також	 мобільності,	 швидкості	 й	
гнучкості	 мислення,	 здатності	 приймати	 рішення	 в	 екстремальних	 умовах	 без	 сторонньої	
допомоги,	 осмислено	 діяти	 і	 вирішувати	 завдання	 із	 врахуванням	 усіх	 деталей	 за	
мінімальний	 проміжок	 часу,	 прораховувати	 найближчі	 й	 віддалені,	 прямі	 та	 побічні	
результати.	 Саме	 такі	 вимоги	 до	 прокурора	 ставить	 сучасне	 суспільство	 та	 чинне	
законодавство.	

В	 той	 же	 час	 прокурорська	 служба,	 крім	 наявності	 обов’язкових	 вимог	 до	
професіоналізму,	диктує	необхідність	визначення	специфічних	«цехових»	правил,	що	мають	
відношення	 до	 формування	 та	 підтримання	 позитивного	 іміджупрокурорів,	 що	 містять	
вимоги	до	їх	морально-етичного	вигляду.		

Реформування	системи	органів	прокуратури	України,	розширення	процесу	її	інтеграції	у	
цивілізоване	 співтовариство	 правоохоронних	 органів	 зумовлює	 необхідність	 нових	 оцінок	
проблеми	психологічних	особливостей	професійної	деформації	прокурорів,	новітніх	підходів	
до	її	вирішення.	

Занурення	прокурора	в	 інтенсивну	роботу	об’єктивно	призводить	до	змін	належної	до	
неї	особи.	Зважаючи	ж	на	рівень	власної	професійної	адаптивності,	працівник	постає	перед	
потребою	 вибору:	 залишатися	 в	 умовах	 такої	 діяльності,	 змінюючи	 себе;	 перетворювати	
ситуацію	відповідно	до	своїх	суб’єктивних	переконань;	самоусунення	шляхом	звільнення.	

Моральні	 дефекти,зумовлені	 нездатністю	 включати	 до	 роботи	 такі	 моральні	 категорії,	
як	 сумління,	 доброчесність,	 добропорядність,	 повага	 до	 прав	 і	 гідності	 іншої	 особи,	і	
дезорієнтація	особистості,	на	думку	А.	В.	Дулова	та	В.	В.	Бойка,	є	передумовою	професійної	
деформації.	П.	П.	Баранов	називає	однією	із	першопричин	професійної	деформації	прокурорів	–	
повсякденні	 контакти	 із	 аморальними	 особами,	 а	 також	 вплив	 групових	 норм,	 традицій	 і	
настроїв	«іншого	життя»,	які	культивуються	в	деяких	колективах	працівників	прокуратури	
[3].	В	той	же	час	Р.	Кінцевий	та	М.	Бохуал	виділяють	найголовнішою	причиною	професійної	
деформації	прокурорів	–	важкоконтрольованість	владою	і	наявність	підлеглих	[4].	

За	 результатами	 проведених	 досліджень	 можна	 виділити	 узагальнюючі	 конкретні	
фактори,	 які	 можуть	 бути	 причинами	 виникнення	 професійної	 деформації	 прокурорів,	
зокрема	[1;	2;	5]:	

1) соціально-економічні:	 неналежне	 фінансове	 та	 матеріально-технічне	 забезпечення,	
що	спричиняє	можливість	добування	побічної	матеріальної	та	інших	вигод	у	повсякденній	
роботі;	недостатнє	стимулювання	активності	працівників	у	досягненні	високих	показників	в	
роботі,	 що	 обмежується	 паперотворенням,	 прагненням	 лише	 до	 досягнення	 планових	
показників	в	роботі;	панібратство;	

2) соціально-правові:	 особливі	 владні	 повноваження;	 недооцінка	 сили	 закону;	
відсутність	 почуття	 захищеності	 від	 помсти	 з	 боку	 правопорушників,	 наклепів,	 доносів,	
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фальсифікацій,	 просто	 необ’єктивної	 оцінки	 їх	 дій;	 вкрай	 низький	 рівень	 правосвідомості	
населення;	 недосконалість	 та	 суперечність	 законодавства;	 нечітке	 врегулювання	 процесу	
професійної	діяльності;	

3) соціально-психологічні:	 особливості	 професійної	 діяльності	 в	 умовах	 постійного	
стресу	(перенавантаження,	понаднормовий	графік	роботи,	постійні	контакти	з	маргіналами	
та	особами,	які	потребують	правового	захисту,	негативна	громадська	думка	щодо	діяльності	
прокуратури;	

4) індивідуально-психологічні	 особливості:	 темперамент,	 характер,	 емоційно-вольові	
якості,	 відсутність	 переконаності	 у	 важливості	 і	 відповідальності	 своєї	 соціальної	
ролі,невміння	 відокремлювати	 інтереси	 справи	 від	 інтересів	 кар’єри,	 схильність	 до	
корпоративності,	 а	 часом	 і	 позиція	 власної	 винятковості,неспроможність	 раціонально	
організовувати	 робочий	 час,	 небажання	 удосконалювати	 свої	 професійні	 якості,	 занижена	
самокритичність,	переоцінка	свого	професійного	досвіду,	психологічна	непідготовленість	до	
роботи;	

5) організаційні:	авторитарний	стиль	і	відповідні	йому	методи	керівництва;	недоліки	в	
кадровій	 політиці;	 неналежна	 організації	 внутрішнього	 обліку	 і	 контролю;	 недостатність	
заходів	 для	 підвищення	 кваліфікації;	 некомпетентне	 втручання	 керівництва	 в	 роботу;	
спеціалізація;	 «показникова	 система»	 результатів	 діяльності;	 переоцінка	 «старих»	 методів	
роботи	 й	 недооцінка	 необхідності	 впровадження	 нових;	 відсутність	 єдності	 інтересів	
особистості	й	усього	колективу;	

6) інтелектуальні:	 подекуди	 низький	 рівень	 професійних	 знань,	 викривлене	 правове	
мислення,	незнання	правових	норм	в	системі,	незнання	поточних	та	перспективних	змінам	
законодавства;		

7) культурно-етичні:	 недостатньо	 високий	 рівень	 загальної	 культури	 як	 самих	
прокурорів,	так	і	оточуючих;	прорахунки	в	організації	виховної	роботи;	спрощення	ділового	
спілкування.	

Таким	 чином,	 небезпека	 деформації	 особистості	 працівника	 прокуратури	 полягає	 не	
лише	в	тому,	що	такий	працівник	втрачає	моральні,	естетичні,	правові,	а	потім	і	ділові	якості,	
а	 й	 в	 тому,	 що	 його	 дії	 і	 настрої	 призводять	 до	 дуже	 небажаних	 соціальних	 наслідків	 у	
відносинах	 між	 органами	 прокуратури	 і	 населенням.	 Морально-професійна	 деформація	
часто	 є	 причиною	 вчинення	 працівниками	 прокуратури	 протиправних	 діянь,	 пов’язаних	 з	
порушенням	 конституційних	 прав	 громадян,	 що,	 у	 свою	 чергу,	 призводить,	 до	 підриву	
такого	 основоположного	 принципу	 національного	 законодавства,	 як	 законність,	 завдає	
істотної	 шкоди	 авторитету	 органів	 державної	 влади	 і	 дискредитує	 саму	 ідею	 побудови	
правової	держави.		

Як	 представники	 держави	 прокурори	 повинні	 постійно	 сприяти	 утвердженню	
всуспільстві	 ідей	 законності	 та	 справедливості,роблячи	 при	 цьомуакцент	 на	 соціальній	
значимості	прокурорськоїдіяльності,	мірі	відповідальності	перед	суспільством	і	державою.	
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Деятельность органов прокуратуры в той или иной мере затрагивает интересы всех 
членов общества и государства, в связи с чем изучение причин возникновения 
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профессиональной деформации, которые имеют как субъективный так и объективный 
характер, и факторов, способствующих ее возникновению, даст возможность 
профилактически влиять на прокуроров с целью отсрочки начала, ослабление 
активности течения, уменьшение негативности последствий профессиональных 
деформаций правосознания прокурора. 
Ключевые слова: деформация, прокурор, причины, факторы. 


