
~іОІ'О комІІстснціЇ•>. CJІiil також ;~о1юннити нка3інкою 11ро )lБР у статті 

2 Закону ніл 23 І'JJYl~IOІ 1993 року, $.!Ка ни3начає кшю 11раноохоронних 

ОрІ'аНlН. 

Окрім теоретичного питання щодо ві;:rнесення ДБР ;:ro ко .. 1а право
охоронних органів має і практичне значення. Це пов'язано з ти:м, що на 

органи прокуратури покладасться здійснення координації ;:rіяльпості 

праnоохорошшх органів у сфері протидії злочшшості. Чинне закопо

даnстnо nизначас також обмеження, поn'язапі із проходження:м служби 
н 11раноохоронних ор1·анах. І наостанок 3аунажимо. ІІ(О наі1Gі .. ІьІІІС 3На
ЧСНН$.І ЧlТКС НИрlІІІСНН$.1 ІІ,ЬОІ'О ІІИТі:ІНН~І \>1і:ІЄ Н ЧаСТИНІ НИjНаЧСНН~І !'аран

ТіЙ ;:rіяльності ПБР, оскі.1ьки, напр:июш;:r кримінальне законодавство 

встановлює ві;:rповідальність за опір працівникові правоохоронного 

органу (ст. 342 КК України), nтру'ЧаІшя n дія .. 1ьпість праuішшка такого 
органу (ст. 343 IUC України), погроза або пасІШьстnо щодо нього (ст. 345 
КК України), у1шспе зпищеппя або пошкодження :майна його :майна 

(ет. 347 КК України) тощо. І ;tужс н наж .. rинс, щоG нстанонлсні 1·арантії 
ЛіЮІІ->НШ:Ті ,!1,..11~1 ІІрі:ІН(ЮХОрОНІLіН ІІОІІІИрЮН<-LІИСІ-> і на ІІраІ(іННИІ<ін,!l,БР. 

БИЛИЦЯ!. О. 

ІІ<щіона.J ьний університет <<0 1 ~сська юри1 ~И'JНа аюt1 ~С.\1іН>>, 
ас не Н;'ІІТ кафе;~ри оргаІІі:ІаJІії сущ)]ІИХ та 11равоохор.11111ИХ оргш1ів, 

канци1 ~ат юрtІ)lИ'ІНИХ наук 

f'OJib ІІСИХОJІОГІЧІІОГО КJІІМЛТУ У РОБОТІ 
ПРОКУРОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 

.ll,o уvюн нормш1nної життє;~і~ІJІnності 11рокуратур, Gс3умонно, ні,Jt

носи'І'І->С~І їх на;rсжнс фінансоне і матсріш1nнс 3аGсjІІсчснн~І, осоGлино 

сучасною оргтехнікою; належний рівень оплати праці та іншого забез

печення. Проте не менш важливішою пере;:rумовою згуртованості ко

лективу прокуратури с забезпечення n ній нормальпого психо .. 1огічпого 
клімату, який, у сnою чергу, с запорукою додержапня етичних праnил у 

стосупках 11іж членами колективу. 
В~ПНаЧСНН$.1 ІІСИХШІОІ'іЧНОІ'О КJІімату НС)ІСІІі.ІІ 1->СТНі IIOXO)LИTh Hi,JtTCpMiHa 

«ІІСИХОJІОІ'і$Іі> $1 к науки і сукуІІ ності rrсихічних ocoGJІ и Іюстсі1 со І (і<-LІ ьної, 

національної та іншої групи людей r 1, с. 721. у ;:rеяк:их науков:их визна
ченнях під психологічним к..1і1штом у ко .. 1ективі розуміють самопочуття 
кожної особистості, її Jадоnо .. 1еппя групою, комфортність перебувапня 
n пій (Н. Обран-Лембрик), стійкий психологічний настрій, що зпачпою 
мірою nплиnас ІІа nзас:\шІшшо;:rей, ЇХІІС стаn .. 1еІпІя ;:ro праці та Ішnколиш
нnоІ'о ссрс;юниІн (Н. Кшюмінський), атмосферу, J(омінантні ні,т(носини, 
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;LуVІки Іючутт}І, настрої, ІІсрсжиІШНН}І (М. _Л.}Ічснко, /1. Кан;шбонич), 
міжособистісні ні;tносини, ;LуVІки, Іючутти, настрої, ІІсрсжинанюІ тоІІ(О, 

11~0 НІІ.-ІИНаЮТh на настріі1 КО.-ІСКТИН)' (К. П.-ІаТОНОН) l2j. 
Незважаючи на сти.rІістичні розбіжності, всі ці визначення вірно ві

цображають зміст психо.:югічного :к..lі:\tату в колективі. При цьо:\tу с .. 1ід 
ПОГО..JИТИСЯ З К. П .. lаТОПОШ:ІМ, ШО ТаКИЙ ІСІіМаТ фор:иусТЬСЯ .lИШе Ja 
у:иоn стійкого прояnу пастроїв і суджепь. які :\ЮЖІІа nnажати атмосфе

рою n колективі [2]. 
3 01-:.:ІИіL)' на 3VІіСТ ІІСИХО.-ІОІ"іЧНОІ'О І<JІімату 1Іриі1НИТО НИОКрС\1.-ІЮНаТИ 

три і1ою н~щи: СІІриит;н1ниі1 aGo ~щорониі1, нссІІрШІ'І'JІиниtі або нс~що
ровий, а також нейтра.1ьний чи :v~ін .. 1ивий, спря:v~ованість якого важко 
конкретно визна•шти через віасутність чітких переконань і суцжень у 

ч.1еІІіn колекпшу. 

Мора .. 1ьпий к.тІімат у ко .. 1ектиnі працішшкіn прокуратури :\юже nnа
жатися здорошн1 тоді, колІ юаопши :~ліж шн1и груптуються па заса
;щх ТОНЩ1ИСhКоІ·о ІІщлнсрстна, юаєVІо1юнап1 і юає\ю;юІюмоІ'И (ч. І ст. 

26 К(мсксу ІІрофссіі1ної стики та Іюнс.іtінки І Іранінникін 11рокуратури), 
ко .. 1и •шени колективу об'єцнані спі .. 1ьним прагнення:\-І сум.1інно пра
цюват:и д.r1я виконання постав.ТІених зав.аань і ві.ачувають від цього при

най:\оші :\-Іора.1ьне зацово.1ення . 
.Зnичайпо, у кожному колекпші :\южуть бути працішшки, які пе по

ці..lяють цього загальпого пошпшпого пастрою (<(чорпі ninui~>). Проте, 

І І ОТра Ш11\ІІІ И В i:IOJI}II (і 10, 1\011 И aGo -\\1 і ІІІОІОТІ> СТИJІІ> 110 1\C,:Li 11 КИ, aGo Ja;H1-

III<IIOTI> ко;ІСКТИІІ. 3ІІ<ІЧІІО ІІС6СJІІСЧІІіІІІИ\Н1 С УТІІОрСІІШІ 1\ ко;ІСКТИІІі J(O
CИTh стіtіКИХ уІ·руІІОНННh 3 ІІрОТИ.ІСЖНИ\1И інтересами і <(Нсфор\13.ІhН~1-

М И ~> .Іі;tсра \11 И, КОЖСН 3 ИКИХ oGCTOKH-: СНОЇ ІІОІ'JІ}І,Т(И на СТаН і ІІСрСІІСКТИНИ 

р(ВНИТКУ ЮаЄ\ІОНІJ(НОСИН у KO.-ICKH1Hl. 
Статтею 26 вищезазначеного Коцексу пере.абачено, що взаємини 

між праuівникюш ЩIOKJ'l)aTylПI у їх ко .. 1ективах повинні Грунтуватися 
па засацах тоnариського партперстnа, nзасмопоnаги і юаоюцопо:иоп:r, 

а n стосупках :иіж собою праuішшки прокуратури поnиппі упикати про
яnіn пецоброзич.1rшого етаnлення одш1 цо о.апого, спря:\юnуючи сnої зу

сиJІШІ на НИКОНаНН}І IIOKJІaJ(CI01X на І Ірокуратуру 3аНіШНh. fli Н І~іJІО\1)' 

КОрИСНі ІІрани;ш ІІОНСіLіНКИ VІаКПh Gути IIOE)LHaHi 3 ІІОІІІ)'Ка\Н1 НИХОіL)' і:1 

конфліктних ситуацій, які з.аебільшого вип.1ивають із невпорЯ..Jкова

ності с.1ужбових ві.аносин у колективах прокуратур. 

Основни:\tИ показниками сприят.1ивого психологічного клімату є 

такі фактори: а) високий рі nень поінформованості ncix ч .. 1епіn ко .. lек
пшу про цілі і заnдання спі .. 1ьпої .аіяльпості; б) високий ступінь опосе
рс.іtконаності VІіжосоGистісних ні,т(носин і юш-:мооІtінюнанни н ко;Іск

тині: Н) a.iLCKHaTHC 1103УVІіННИ нсієЇ ні;[ІЮНі.іШ~ІhНОСТі 3а УСІІіХИ та ІІЩ1}1j[КИ 
в груповій дія.1ьності; г) високий показник ціннісно-орієнтованої і 

пре.а:\оrетно-ціннісної єдності, з.аатності і готовності •пенів ко .. lекти
ву .ао проявів особистісного самовизначення; .а) задоволеність •шенів 
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ко;rсктину сноїvr rrcpcGyнaнH$.1VІ у нr-,ovry, rrpoцccovr і рс3)СІhтата\Н1 rrparti; 
с) нrннанн~r анторитсту ксрінникін, $.1Кі rror:-:;rнyютr-, lннаки фЩ1\>1ШІhних 

і нсформа;rr-,них лілсрін; є) vrажорни~-і життr:-:стнер;rжуючий настріі1 у 

ко.1ективі; ж) високий ступінь участі ~шенів ко.1ективу в управ.1інні та 

самоуправ.1інні; з) згуртованість і організованість; и) свідо:ма д:исци

пліпа; і) висока продуктиnність роботи; ї) nі;:r:сутпість плшшості кадрів 

[3, с. 189]. 
Успіх діяльності кожної окремої прокуратури :шбезпечус цLlеспря

монани~і КШІеКТИН ІІрокуроріН-О,І(НlЩУМІІіН, Н ~ІКОМУ ЦіНуЮТh іН,Т(І1Ні

ЛУШІhНіСТh, тнорчі 3іtіGності, характер, інтереси й yrrlщoGaнюr кожної 

окремої особистості. У цьому механіз:мі повинні :макси:ма.1ьно реа.lізо

вуватися творчі з;:r:ібності кожного. Кожен окрем:ий працівник проку

ратури поnипен са11 постійно удосконалюватися, підnищуnати мораль

но-етичпий і культурпий ріnепь, щоб пошюю :мірою реа.1ізуnати сnій 

інтелект і здібності при nикопаппі службових обоn'язкіn, не проявляти 
«ЧЩ1НОЇ 3а~щрості>) ;ю Gi.rr-,rrr ycrrirrr них rrpartiнн икі н. 

Ефсктинни_v1 crrocoGo_v1 нrr.Іrину керінника rrрокуратури на формунан
ня спр:иятлшого психо.1огічного клімату в прокурорсько:му колективі 

має бут:и особистий пр:июІаlІ. Наприк..1ад, ue став.1ення керівника про
куратури до са:мого себе, своїх обов'язків, підлеглrх, liO ко.1ективної 
думки. Конкретний прик.ТІад як у поnе.Jінці, так і n манері спіТІкуnашrя 
стnорюс пеnпий зразок, ета.1оп, якого поnипен дотримуnа тися кожен 

ч.1rerr кшrективу rrрокуратури. AJre rrpи цr,ому керішrикові rrрокуратури 
rreoGxi;trro :нrати осоG.rиrюсті характеру своїх rrіJt.ІІеІ'.,ІИХ, їхню життсву 

ситуаrrію, rrpoG;rcми, rr~o турбуютr-, rri;urcглиx, ї'х .щібності та нашttrки н 

роботі. 

Отже, стнорснн~r та rrі;~триvrанни, $.ІК ксрінником rrрокуратури так і 

самими прокурора:ми, сприят.1ивого психо.1огічного клімату в проку

рорському колективі, позитивно буде вп.1ивати ефективність робот:и 

конкретного прокурорського колектиnу. 
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