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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Сьогодні в Україні, незважаючи на прийняття 

нового антикорупційного законодавства, влада так і не змогла 
продемонструвати помітних результатів у подоланні корупції, що гальмує 
еволюцію правової системи, унеможливлюючи наближення країни до 
передових світових показників рівня життя. Відсутність дієвих важелів 
боротьби з корупцією, поширення корупціогенних ризиків практично на всі 
сфери суспільного життя, лояльне ставлення частини громадян до вказаного 
явища призвели до того, що корупційна діяльність на всіх щаблях влади 
паралізувала проведення реформ, визначених керівництвом держави як 
пріоритет розвитку. Все це вплинуло на вкрай негативні оцінки 
антикорупційних зусиль України в рейтингах спеціалізованих міжнародних 
організацій. Зокрема, Україна посідає стабільно низькі місця в Індексі 
сприйняття корупції від Transparency International. Окрім того, за оцінками 
міжнародних експертів, передусім Групи держав Ради Європи проти 
корупції (GRECO), Україна демонструє найгірші в Європі темпи 
проведення антикорупційних реформ та ефективності антикорупційної 
діяльності. Відтак, боротьба з корупцією – один із пріоритетів у роботі 
органів прокуратури України в цілому та кожного прокурора зокрема.  

У зв’язку з наведеним одним з актуальних наукових та практичних 
завдань, які потребують вирішення, є визначення сутності та особливостей 
адміністративно-правового регулювання антикорупційної діяльності 
прокуратури, яке ще не дістало належного теоретико-правового 
опрацювання. У вітчизняній та зарубіжній юридичній науковій літературі ці 
питання розглядаються фрагментарно, без комплексного підходу, а саме як 
окремі напрямки адміністративної діяльності, у зв’язку з чим сутність та 
особливості цього виду діяльності залишаються недослідженими. 

Серед українських науковців, які приділили увагу дослідженню 
проблем антикорупційної діяльності, слід назвати праці таких 
адміністративістів, як: С.М. Алфьоров, робота якого розкриває 
адміністративно-правову діяльність щодо протидії корупції в органах 
внутрішніх справ; М.Ю. Бездольний, у науковій праці якого визначено 
адміністративно-правові засади діяльності ОВС щодо протидії корупції; 
Є.В. Глушко, в роботі якого висвітлено питання адміністративно-правового 
забезпечення участі громадськості у протидії корупції; В.І. Литвиненко, 
роботу якого присвячено Концепції адміністративно-правового 
забезпечення протидії корупції в Україні; С.С. Рогульський, який вивчав 
адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні; Х.А.Т. 
Тулі, який здійснив порівняльно-правову характеристику адміністративно-



 2

правових засобів боротьби з корупцією в Україні та Іраку; Р.М. Тучак, який 
висвітлив адміністративно-правові засади боротьби з корупцією, та багато 
інших.  

Правова природа інституту прокуратури досліджувалася в наукових 
працях таких вчених, як О.М. Бандурка, В.Т. Білоус, Ю.П. Битяк, 
М.М. Бурбика, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, В.В. Доненко, 
В.В. Ковальська, В.К. Колпаков, М.В. Косюта, О.В. Кузьменко, 
О.М. Литвак, М.В. Микитюк, В.А. Миколенко, М.І. Мичко, О.І. Остапенко, 
С.А. Подоляка, Є.М. Попович, П.М. Рабіновіч, Н.О. Рибалка, В.В. Сухонос 
та ін. Питанням антикорупційної політики держави присвятили свої праці 
такі правознавці, як Д.Г. Заброда, В.М Купрійчук, Я.І. Лазар та інші. Однак, 
незважаючи на інтенсивність та широкий спектр досліджень, присвячених 
різним аспектам цієї проблематики, багато питань у цій сфері залишаються 
дискусійними, зокрема більшість питань, пов’язаних з адміністративно-
правовим регулюванням антикорупційної діяльності прокуратури, досі не 
розроблено. Так, залишились невирішеними проблеми теоретичного, 
організаційного й правового характеру антикорупційної діяльності 
прокуратури, зокрема розуміння сутності таких категорій, як 
«антикорупційна діяльність прокуратури», «антикорупційне 
законодавство», «антикорупційні органи»; визначення системи органів, які 
здійснюють антикорупційну діяльність, та з’ясування місця в ній 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України; визначення 
особливостей цього виду діяльності. 

Таким чином, необхідність удосконалення правових засад 
антикорупційної діяльності прокуратури, відсутність комплексних наукових 
досліджень у даній царині, недосконалість правового регламентування 
особливостей організації антикорупційної діяльності прокуратури 
обумовлюють актуальність і вказують на необхідність комплексного 
дослідження широкого кола питань, пов’язаних з адміністративно-правовим 
регулюванням антикорупційної діяльності прокуратури України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання законів України «Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 
антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 
13 травня 2014 року № 1261-VII; Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 
на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року № 265. Дисертація перебуває у руслі реалізації 
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наукової теми «Проблеми функціонування органів виконавчої влади та 
адміністративно-правових відносин на сучасному етапі» Пріоритетних 
напрямків розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених 
Постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 
від 24 вересня 2010 р. № 14-10. Дослідження виконано у межах науково-
дослідної роботи Міжрегіональної академії управління персоналом 
«Теоретико-методологічні засади становлення української державності і 
соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та психологічні 
проблеми» на 2014-2018 роки (номер державної реєстрації 0113U007698). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Міжрегіональної академії 
управління персоналом 26 лютого 2014 року (протокол № 2). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 
у визначенні сутності, принципів, особливостей та механізму 
адміністративно-правового регулювання антикорупційної діяльності 
прокуратури України, а також окресленні шляхів його розвитку та 
вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 
основні задачі:  

 визначити поняття та сутність антикорупційної діяльності 
прокуратури України;  

 уточнити цілі, завдання і функції антикорупційної діяльності 
прокуратури України; 

 з’ясувати принципи здійснення антикорупційної діяльності 
прокуратури України; 

 надати характеристику повноваженням і компетенції 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України; 

 узагальнити форми та методи діяльності Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України; 

 охарактеризувати особливості організації і діяльності 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України; 

 визначити мету та окреслити основні види здійснення контролю за 
антикорупційною діяльністю прокуратури; 

 вивчити досвід зарубіжних країн щодо здійснення антикорупційної 
діяльності та з’ясувати можливості його впровадження в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 
здійснення прокуратурою антикорупційної діяльності. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 
антикорупційної діяльності прокуратури України.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 
дослідження стали філософські, сучасні загальні та спеціальні методи 
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наукового пізнання. Їх застосування обумовлено системним підходом, що 
дає змогу проаналізувати проблеми в єдності їх соціального змісту та 
юридичної форми. Основними спеціальними правовими методами 
дослідження стали: логіко-семантичний, системно-структурний, 
догматичний аналіз, формально-логічний, статистичний, порівняльно-
правовий. Зокрема, за допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 
понятійний апарат (розділи 1-3), визначено поняття та сутність 
антикорупційної діяльності прокуратури (підрозділ 1.1), уточнено цілі, 
завдання і функції антикорупційної діяльності прокуратури (підрозділ 1.2), 
з’ясовано принципи здійснення антикорупційної діяльності прокуратури 
(підрозділ 1.3). Завдяки застосуванню системно-структурного методу 
охарактеризовано повноваження і компетенцію Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України (підрозділ 2.1), надано 
характеристику особливостям організації і діяльності Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України (підрозділ 2.3). Формально-
догматичний аналіз уможливив виявлення недоліків застосування форм та 
методів діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України 
(підрозділ 2.2). За допомогою формально-логічного методу сформульовано 
висновки та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання антикорупційної діяльності прокуратури (розділи 2, 3), 
окреслено підстави та порядок здійснення контролю за антикорупційною 
діяльністю прокуратури (підрозділ 3.2). У дисертації також використано 
порівняльно-правовий метод для вивчення досвіду зарубіжних країн щодо 
здійснення антикорупційної діяльності та з’ясування можливостей його 
впровадження в Україні (підрозділ 3.2). Статистичний і документальний 
аналіз застосовувались для визначення недоліків правового регулювання 
антикорупційної діяльності прокуратури.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 
наукові праці фахівців у галузі філософії, загальної теорії держави і права, 
теорії управління та адміністративного права, інших галузевих правових 
наук, у тому числі зарубіжних. Положення та висновки дисертації 
ґрунтуються на нормах Конституції України, законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актів, які визначають правові засади антикорупційної 
діяльності прокуратури. Дисертант звертався також до законодавства 
деяких зарубіжних держав, досвід яких може бути використаний в Україні. 

Інформаційною та емпіричною основою дослідження є узагальнення 
практики діяльності прокуратури в Україні, політико-правова публіцистика, 
довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 
методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного 
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права визначити проблемні питання адміністративно-правового 
регулювання антикорупційної діяльності прокуратури України та 
запропонувати авторське бачення шляхів їх вирішення. В результаті 
проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень 
та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:  

уперше: 
 визначено поняття антикорупційної діяльності прокуратури 

України як діяльності, спрямованої на підвищення прозорості 
функціонування органів прокуратури та боротьбу з корупцією в державі 
шляхом забезпечення охорони прав і законних інтересів громадян, 
суспільства і держави від загроз, пов’язаних із нею;  

 сформовано систему антикорупційних органів держави, до якої 
входять Національна рада з питань антикорупційної політики, Національне 
антикорупційне бюро України, Урядовий уповноважений з питань 
антикорупційної політики, Національна поліція, Національна агенція з 
питань запобігання корупції, Антикорупційна прокуратура України, та 
визначено місце Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в цій 
системі; 

удосконалено: 
 розуміння поняття антикорупційного законодавства як сукупності 

нормативно-правових актів, предметом регулювання яких є відносини, що 
виникають у сфері антикорупційної діяльності; 

 ознаки корупційного правопорушення: це завжди умисна 
діяльність, що може здійснюватися як у формі активних дій, так і у вигляді 
бездіяльності, тобто умисного протиправного утримання посадової особи 
від вчинення тих чи інших дій, обов’язок вчиняти які покладено на неї 
державою; вчиняється лише особами, визначеними антикорупційним 
законом; завжди співвідноситься з використанням службового становища та 
пов’язаних із ним можливостей; безпосередньо заподіює шкоду авторитету 
чи іншим охоронюваним законом інтересам держави; метою вчинення 
корупційного діяння завжди є задоволення особистих, приватних інтересів 
суб’єкта правопорушення та отримання ним неправомірної вигоди 
(незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), 
послуг, переваг); 

 розуміння мети контролю за антикорупційною діяльністю 
прокуратури, яка полягає у встановленні відповідності діяльності 
прокуратури законам України; виявленні відхилень від конституційних 
засад і державних програм; визначенні причин незаконної або недоцільної 
антикорупційної діяльності й використання засобів, спрямованих на 
боротьбу з корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями; 



 6

встановленні передумов щодо притягнення винних до відповідальності; 
 порядок здійснення зовнішнього контролю за антикорупційною 

діяльністю прокуратури, під час якого визначаються: форма контролю, 
уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки 
прокурора у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням 
ним відповідного завдання, вчиненням ним дій чи прийняття рішень; 

дістало подальшого розвитку: 
 характеристика мети антикорупційної діяльності прокуратури 

України, яка полягає у здійсненні заходів протидії корупції або пов’язаним 
з корупцією правопорушенням на всіх рівнях шляхом забезпечення 
європейських стандартів захисту законних інтересів держави та населення, 
додержання прав і свобод людини й громадянина, зниження рівня корупції 
в Україні та усунення причин і умов, що її обумовлюють, відкритості та 
гласності при прийнятті рішень і оприлюдненні їх у засобах масової 
інформації; 

 класифікація функцій антикорупційної діяльності прокуратури, а 
саме: функції, пов’язані із впровадженням антикорупційної стратегії та 
програм в Україні; звітність про впровадження антикорупційних заходів; 
періодичне оновлення антикорупційної програми; координація реалізації 
заходів антикорупційної діяльності; оприлюднення результатів та 
інформування про здійснення антикорупційної діяльності; 

 визначення принципів антикорупційної діяльності прокуратури як 
нормативно закріплених основних ідей, вимог і положень, що покладаються 
в основу її формування та реалізації; 

 розуміння поняття адміністративно-правових методів 
антикорупційної діяльності прокуратури, під якими запропоновано 
розуміти способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу 
на підпорядковані об’єкти;  

 пропозиції щодо здійснення антикорупційної діяльності в країні за 
допомогою використання різних заходів: суто репресивних, які полягають у 
виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень і притягненні винних осіб до відповідальності, 
або превентивних, серед яких такі, як: покращення прозорості, підзвітності 
й доброчесності публічних інститутів, правовий захист громадян і 
підвищення правової обізнаності, підвищення етичних стандартів у 
публічній службі, просвітницька робота з населенням та окремими 
цільовими групами, виховання молоді у дусі неприйняття корупції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
викладені у дисертаційному дослідженні висновки і пропозиції можуть бути 
використані у:  
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 науково-дослідній діяльності – для подальшого опрацювання 
проблемних питань адміністративно-правового регулювання 
антикорупційної діяльності в цілому і прокуратури зокрема (акт 
впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково-дослідну 
роботу Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства 
Національного університету біоресурсів і природокористування України № 
1 від 09.01.2014);  

 правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, 
сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і 
уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів у сфері здійснення 
антикорупційної діяльності в цілому і прокуратури зокрема (лист Голові 
комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
Верховної Ради України від 21.04.2016); 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практичної 
антикорупційної діяльності прокуратури України (акт впровадження 
результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність 
прокуратури Київської області від 30.03.2016; акт впровадження результатів 
дисертаційного дослідження у практичну діяльність Управління СБ України 
в Чернігівській області від 31.03.2016);  

 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 
посібників з курсів «Адміністративне право», «Суд і правоохоронні органи 
України»; вони вже використовуються в ході проведення занять із 
зазначених дисциплін у Міжрегіональній академії управління персоналом. 
Їх враховано також у навчально-методичних розробках, підготовлених за 
участю автора (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 
навчальний процес Інституту права ім. князя Володимира Великого 
Міжрегіональної академії управління персоналом від 02.12.2015). 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розроблення проблеми 
в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки було 
оприлюднено дисертантом на науково-практичних конференціях, зокрема: 
«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» (Львів, 
2015), «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (Київ, 2015), 
«Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи 
вдосконалення» (Київ, 2015), «Місце юридичних наук у формуванні 
правової культури сучасної людини» (Запоріжжя, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 
дослідження відображено в семи статтях, опублікованих у фахових 
виданнях, з яких дві у зарубіжних наукових виданнях, та двох тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
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трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 191 
сторінку, з яких 159 сторінок основного тексту. Список використаних 
джерел складається з 204 найменувань і займає 23 сторінки, додатки 
викладено на 9 сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації‚ визначається її 
зв’язок із науковими планами та програмами‚ окреслюються мета і задачі‚ 
об’єкт і предмет‚ методи дослідження‚ викладається наукова новизна, 
вказується на практичне значення одержаних результатів, наводяться 
відомості, які свідчать про апробацію результатів дослідження, та 
публікації. 

У розділі 1 «Теоретична характеристика адміністративно-
правового регулювання антикорупційної діяльності прокуратури 
України» визначено поняття та сутність антикорупційної діяльності 
прокуратури України, уточнено її цілі, завдання і функції, з’ясовано 
принципи здійснення антикорупційної діяльності прокуратури України. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та сутність антикорупційної діяльності 
прокуратури України» детальному аналізу піддано наукові підходи та 
погляди законодавця щодо визначення понять «корупція», «антикорупційна 
діяльність», «антикорупційне законодавство» та «антикорупційні органи». 
Розкрито етимологічне і лінгвістичне походження поняття «корупція», 
з’ясовано причини її виникнення. Вивчено та проаналізовано нормативно-
правову базу регламентування антикорупційної діяльності, особливу роль 
відведено міжнародним договорам України. Визначено поняття 
міжнародного договору, з’ясовано форму надання згоди на його 
обов’язковість, уточнено статус суб’єктів його укладання. Наголошено, що 
чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства України. 
Перераховано та охарактеризовано основні міжнародні договори, які 
регламентують правовідносини у сфері антикорупційної діяльності. 
Встановлено, неможливість прямого застосування в Україні норм 
міжнародного законодавства. На практиці така неузгодженість національної 
законодавчої бази з міжнародними вимогами ускладнює застосування 
відповідними органами чинного законодавства і реалізацію процедур 
притягнення до відповідальності за корупційні діяння. 

Надано поняття антикорупційного законодавства та з’ясовано його 
сутність. Визначено поняття антикорупційної діяльності та запропоновано 
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розуміти її як діяльність антикорупційних органів України, до повноважень 
яких законом віднесено розробку та реалізацію заходів, спрямованих на 
боротьбу з корупцією або пов’язаними з корупцією правопорушеннями. 
Детально проаналізовано Антикорупційну стратегію 2014 року, якою 
охоплені всі ключові сегменти правовідносин, котрі виникають як під час 
здійснення антикорупційної діяльності, так і під час заходів, спрямованих 
на реалізацію превенції (тобто запобігання корупції). З’ясовано систему 
антикорупційних органів України та надано характеристику їх діяльності. 
Підкреслено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура України 
посідає провідне місце в цій системі, оскільки наділена найбільшим колом 
відповідних повноважень. 

Зроблено висновок, що сьогодні комплексне реформування 
антикорупційної системи відбувається відповідно до міжнародних стандартів 
та успішних практик іноземних держав, а антикорупційне законодавство 
України відповідає європейським нормам.  

У підрозділі 1.2 «Цілі, завдання і функції антикорупційної діяльності 
прокуратури України» визначено мету антикорупційної діяльності 
прокуратури України, яка полягає у зниженні рівня корупції в державі та 
забезпеченні захисту прав і законних інтересів громадян, суспільства і 
держави від загроз, пов’язаних із корупцією, за допомогою виконання 
визначених для прокуратури законом завдань. Надано поняття корупційного 
правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, розкрито їх 
ознаки. Зазначено, що викладене у чинному антикорупційному законі 
визначення корупції не позбавлене певних недоліків, зокрема це стосується 
віднесення до ознак корупційних дій обіцянки та (або) пропозиції 
неправомірної вигоди. Підкреслено, що на практиці застосування зазначеної 
ознаки під час вирішення питання щодо притягнення особи до юридичної 
відповідальності викликає ряд труднощів, адже, наприклад, за 
обіцянкою/пропозицією відповідні протизаконні дії можуть і не настати, 
крім того обіцянка/пропозиція можуть бути здійснені під тиском тощо. 
Доведено необхідність тлумачення Конституційним судом України 
питання, за яких умов і обставин обіцянка та (або) пропозиція можуть бути 
розцінені як прояви корупції.  

Встановлено та охарактеризовано специфічні ознаки корупційних 
правопорушень. Класифіковано функції антикорупційної діяльності 
прокуратури. Наголошено, що за вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень передбачено кримінальну, адміністративну, 
цивільно-правову, дисциплінарну відповідальність. Виокремлено 
особливості забезпечення заходів антикорупційної діяльності, які повинні 
включати елементи запобігання, репресивні заходи та освітню роботу. 
Підкреслено, що одним з першочергових завдань для прокуратури є 
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запобігання корупції в самій прокуратурі. 
У підрозділі 1.3 «Принципи антикорупційної діяльності прокуратури 

України» визначено поняття «принципи» та охарактеризовано їх значення в 
антикорупційній діяльності прокуратури. На підставі аналізу поглядів учених 
встановлено, що попри певні відмінності у формулюванні визначення 
поняття принципу його сутнісний зміст, незалежно від сфери застосування, 
залишається незмінним. Запропоновано власне визначення поняття 
«принципи антикорупційної діяльності прокуратури» як нормативно 
закріплених основних ідей, вимог та положень, які покладаються в основу її 
формування та реалізації. До основних принципів антикорупційної 
діяльності прокуратури віднесено: принцип верховенства права; принцип 
законності; принцип комплексності; принцип незалежності; принцип 
пріоритетності запобіжних заходів; принцип невідворотності 
відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень; принцип прозорості та доступу до інформації; принцип 
участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції; принцип 
забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів та 
відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційними правопорушеннями; 
принцип етичної поведінки. Надано характеристику зазначеним принципам 
антикорупційної діяльності прокуратури.  

У розділі 2 «Адміністративно-правовий статус Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України» надано характеристику 
повноваженням і компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
України, узагальнено форми та методи її діяльності, охарактеризовано 
особливості її організації і діяльності. 

У підрозділі 2.1 «Повноваження і компетенція Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України» на підставі аналізу енциклопедичних 
джерел та точок зору науковців наголошено, що повноваження та 
компетенція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України 
становлять ядро її адміністративно-правового статусу. З’ясовано розуміння 
посади прокурора органу прокуратури.  

Доведено, що реформування інституту прокуратури сприяє більш 
чіткому та конкретизованому визначенню повноважень прокурора. 
Зазначено, що сьогодні прокурор має достатньо прав для нормального 
здійснення ним свого функціонального призначення, визначено права 
прокурора та надано їм характеристику. Під час аналізу повноважень 
прокурора окрему увагу приділено обов’язкам прокурора як елементу його 
повноважень. Обов’язки прокурора умовно поділено на дві групи: 
організаційно-розпорядчі (обов'язки зі здійснення керівництва системою 
органів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) та адміністративно-
господарські (обов'язки з управління або розпорядження державним 
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майном). Окреслено, що обов'язки зі здійснення керівництва виконують, 
зокрема, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його 
заступники, керівники регіональних прокуратур та їх заступники; 
адміністративно-господарські обов'язки виконують в тому чи іншому обсязі 
начальники фінансових відділів, матеріально-технічних служб, їх 
заступники. 

Визначено та розглянуто обмеження і заборони в діяльності прокурора. 
Проведено детальне дослідження таких заборон, як одержання подарунка та 
прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. Розкрито юридичну 
природу поняття «конфлікт інтересів» – як потенційного, так і реального. 
З’ясовано етимологічний зміст слова «інтерес» та «конфлікт». 
Охарактеризовано підстави, порядок, умови та процедури здійснення 
зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів прокурорів.  

Констатовано, що прокуратура України відповідно до міжнародних 
договорів та чинного законодавства здійснює співробітництво з 
компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних 
дій при розслідуванні правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, 
перейнятті провадження та з інших питань, передбачених договорами. 
Зазначено, що у разі відсутності міжнародного договору України 
співробітництво здійснюється органами прокуратури України на підставі 
взаємних письмових гарантій. З’ясовано та проаналізовано механізми 
повернення коштів та іншого майна прокуратурою в рамках міжнародної 
співпраці. 

У підрозділі 2.2 «Форми та методи діяльності Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України» охарактеризовано організаційні та 
правові форми здійснення антикорупційної діяльності прокуратурою. 
З’ясовано поняття нормативно-правового акта та рішення прокурора, 
проаналізовано порядок їх прийняття і скасування. Визначено роль і 
значення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 
прокуратури, надано поняття та визначено її завдання. 

Акцентовано на відсутності в Законі України «Про прокуратуру» від 
2014 р. взаємодії органів прокуратури з іншими органами держави під час 
здійснення своїх завдань. Доведено необхідність такої форми діяльності, 
сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін до розділу IІ 
«Організаційні основи системи прокуратури» та направлено їх до Верховної 
Ради України. 

Надано характеристику методам антикорупційної діяльності 
прокуратури. Акцентовано на адміністративно-правових методах 
антикорупційної діяльності органів прокуратури, під якими запропоновано 
розуміти способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу 
на підпорядковані об'єкти.  
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У підрозділі 2.3 «Особливості організації і діяльності Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України» наголошено, що особливості 
організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
визначені Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 
Встановлено, що утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 
визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором 
України за погодженням з Директором Національного антикорупційного 
бюро України.  

Встановлено, що призначення прокурорів Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури регламентується Порядком проведення 
відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і здійснюється керівником 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого 
конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і 
Генеральним прокурором України осіб. Акцентовано на підставах, з яких 
особу не може бути призначено на посаду прокурора. З’ясовано підстави та 
процедури здійснення спеціальної перевірки стосовно особи, яка претендує 
на зайняття посади в органах прокуратури.  

Окрему увагу приділено порядку організації заходів щодо недопущення 
виникнення у прокурора конфлікту інтересів. Зроблено висновок, що під час 
реалізації антикорупційної діяльності необхідним є встановлення чітких 
правил, вимог до поведінки прокурора Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, якими він зобов’язаний керуватися під час виконання своїх 
службових повноважень.  

У розділі 3 «Шляхи удосконалення адміністративно-правового 
регулювання антикорупційної діяльності прокуратури України» 
визначено мету та окреслено основні види здійснення контролю за 
антикорупційною діяльністю прокуратури, вивчено досвід зарубіжних країн 
щодо здійснення антикорупційної діяльності та з’ясовано можливості його 
впровадження в Україні. 

У підрозділі 3.1 «Контроль за здійсненням антикорупційної діяльності 
прокуратурою» визначено поняття контролю за антикорупційною 
діяльністю прокуратури як сукупності дій, спрямованих на спостереження 
за здійсненням антикорупційних заходів працівниками прокуратури. 
Встановлено і охарактеризовано підстави та форми здійснення зовнішнього 
контролю за проведенням заходів антикорупційної діяльності органами 
прокуратури. З’ясовано і проаналізовано такі види зовнішнього контролю, 
як громадський та державний. Зазначено, що службові повноваження 
здійснюються прокурором під зовнішнім державним контролем у разі, якщо 
усунення його від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 
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участі в його прийняття, обмеження його доступу до інформації чи перегляд 
його повноважень є неможливим та відсутні підстави для його переведення 
на іншу посаду або звільнення. 

Констатовано роль громадянського суспільства у боротьбі з корупцією 
запровадженням інституту викривачів, розкрито зміст його діяльності. 
З’ясовано значення, підстави та механізм здійснення парламентського і 
фінансового контролю за здійсненням антикорупційної діяльності 
прокуратурою.  

Зазначено, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень працівники прокуратури притягаються до юридичної 
відповідальності. Розкрито особливості притягнення прокурора до 
дисциплінарної відповідальності, яка полягає у тому, що, крім 
дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю 
України (догана та звільнення), можуть застосовуватися такі заходи 
дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову 
відповідність; затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у 
призначенні на вищу посаду. 

У підрозділі 3.2 «Досвід зарубіжних країн щодо здійснення 
антикорупційної діяльності та можливості його впровадження в Україні» 
підкреслено, що однією з головних складових формування і реалізації 
ефективної антикорупційної діяльності є чітка взаємодія держави, 
антикорупційних органів, громадськості з міжнародними організаціями, 
уповноваженими здійснювати заходи щодо протидії корупції на 
міжнародному рівні, а саме з: Організацією Об’єднаних Націй; Радою 
Європи; Європейським Союзом; Організацією економічного та соціального 
розвитку (OECP) в особі її Антикорупційної мережі для Східної Європи та 
Центральної Азії; Світовим банком; Міжнародним валютним фондом; 
Світовою організацією торгівлі; Групою держав проти корупції (GRECO); 
Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок; Організацією 
американських держав; різноманітними міжнародними міжурядовими 
організаціями; Міжнародною асоціацією прокурорів та Міжнародною 
адвокатською асоціацією тощо. 

Зазначено, що Україна бере активну участь у зовнішньополітичній 
ініціативі держав – членів Європейського Союзу «Східне партнерство», яку 
було започатковано з метою створення необхідних умов для прискорення 
процесу політичного об’єднання й подальшої економічної інтеграції між 
Європейським Союзом і зацікавленими країнами-партнерами.  

Визначено та проаналізовано основні напрямами спільної діяльності 
органів державної влади, недержавних інституцій різних країн та 
міжнародних організацій щодо антикорупційної діяльності на 
міжнародному рівні. Підкреслено, що існує два стимули для України щодо 
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поглиблення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії 
корупції: зовнішній (імідж держави на міжнародній арені, прагнення нашої 
держави інтегруватися до європейського простору) та внутрішній (розвиток 
національної економіки, привабливість держави для іноземних інвесторів). 

Вивчено зарубіжне антикорупційне законодавство таких країн, як 
Ізраїль, Великобританія, Гонконг, Німеччина, Сінгапур, Японія, США, 
Латвія, Італія, Південна Корея; зазначено, що їх антикорупційна діяльність 
розвивається у бік запобігання корупційним правопорушенням, а не 
боротьби з ними. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання – вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання антикорупційної діяльності прокуратури України. В результаті 
проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, надано пропозиції 
та рекомендації, спрямовані на досягнення поставленої мети. 

1. Визначено поняття та сутність антикорупційної діяльності 
прокуратури України. Під антикорупційною діяльністю прокуратури 
запропоновано розуміти діяльність органів прокуратури, спрямовану на 
підвищення прозорості свого функціонування та боротьбу з корупцією в 
державі шляхом забезпечення охорони прав і законних інтересів громадян, 
суспільства і держави від загроз, пов’язаних із нею. Встановлено, що на 
законодавчому рівні закріплено цілісний механізм здійснення 
антикорупційної діяльності та створено систему антикорупційних органів, 
які будуть безпосередньо реалізовувати антикорупційні заходи. З’ясовано, 
що умовами успішної реалізації антикорупційної діяльності є: 
антикорупційне законодавство; політична воля керівництва держави; 
підтримка антикорупційних заходів громадянським суспільством. 

2. Уточнено цілі, завдання і функції антикорупційної діяльності 
прокуратури України. З’ясовано, що стратегічною метою такої діяльності є 
протидія корупції шляхом вирішення таких завдань: додержання прав і 
свобод людини й громадянина; забезпечення європейських стандартів 
захисту законних інтересів держави та населення; зниження рівня корупції в 
Україні та усунення причин і умов, що її обумовлюють; збереження 
відкритості та гласності при прийнятті рішень і оприлюдненні їх у засобах 
масової інформації. Встановлено, що основні функції антикорупційної 
діяльності прокуратури можна класифікувати таким чином: функції, 
пов’язані із впровадженням Антикорупційної стратегії та програм в Україні; 
звітність про впровадження антикорупційних заходів; періодичне 
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оновлення антикорупційної програми; координація реалізації заходів 
антикорупційної діяльності; оприлюднення результатів та інформування 
про здійснення антикорупційної діяльності. 

3. З’ясовано принципи здійснення антикорупційної діяльності 
прокуратури України, до основних з яких віднесено принципи: верховенства 
права; законності; комплексності; незалежності; пріоритетності запобіжних 
заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень; прозорості та доступу до 
інформації; участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції; 
забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів та 
відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційними правопорушеннями; 
етичної поведінки. Обґрунтовано необхідність базуватися лише на тих 
принципах здійснення антикорупційної діяльності прокуратури, які 
закріплені в Конституції та інших законах України. 

4. Надано характеристику повноваженням і компетенції 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Детально 
проаналізовано повноваження прокурора та здійснено класифікацію його 
обов’язків за двома групами: організаційно-розпорядчі (обов’язки зі 
здійснення керівництва системою органів Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури) та адміністративно-господарські (обов’язки з управління або 
розпорядження державним майном). Під час аналізу повноважень прокурора 
окрему увагу приділено обмеженням його діяльності як елементу 
повноважень. Обґрунтовано думку, що нормативно-правові акти, прийняті 
прокурором у межах його компетенції, є одним із основних факторів, що 
можуть сприяти виникненню корупції в державі.  

5. Узагальнено форми та методи антикорупційної діяльності 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Проаналізовано як 
правові, так й організаційні форми здійснення діяльності Спеціалізованою 
антикорупційною прокуратурою. Запропоновано розділ IІ «Організаційні 
основи системи прокуратури» Закону України «Про прокуратуру» доповнити 
статтею 15 «Взаємодія прокуратури з іншими органами держави». 
Встановлено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює 
свою діяльність за допомогою широкого арсеналу методів, основними з 
яких є такі: соціально-політичні (посилення боротьби з негативним впливом 
деліктогенних факторів, підвищення суспільно-політичної активності 
громадян, посилення та розвиток профілактичної функції колективів та 
інших соціальних груп); економічні (мінімізація негативного впливу 
деліктогенних факторів економічного характеру у сфері запобігання та 
протидії корупції, удосконалення системи економічного аналізу та 
звітності, фінансового контролю тощо); соціально-психологічні (вплив на 
суспільну та індивідуальну свідомість суб’єктів відповідальності за 
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корупційні правопорушення з метою формування законослухняної 
поведінки); культурно-виховні (підвищення рівня моральної та правової 
культури громадян, формування в них поваги до соціальних, правових та 
інших норм); адміністративно-правові (переконання та примус).  

6. Охарактеризовано особливості організації і діяльності 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Обґрунтовано 
необхідність встановлення чітких правил, вимог до поведінки працівників 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якими вони зобов’язані 
керуватися під час виконання своїх службових повноважень, оскільки 
етична підготовка, наявність загальних вимог до поведінки цих осіб є одним 
із суттєвих інструментів у протидії корупційним явищам. Обґрунтовано 
необхідність формування, із залученням представників Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, на базі вищих юридичних закладів постійно 
діючих науково-експертних платформ для проведення різноформатних 
комунікативних заходів із проблем реалізації антикорупційної діяльності. 

7. Визначено мету та окреслено основні види здійснення контролю за 
антикорупційною діяльністю прокуратури. Доведено, що метою такого 
контролю є: встановлення відповідності діяльності прокуратури законам 
України; виявлення відхилень від конституційних засад і державних 
програм; визначення причин незаконної або недоцільної антикорупційної 
діяльності й використання засобів, спрямованих на боротьбу з 
корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями; 
встановлення передумов щодо притягнення винних до відповідальності. 
Класифіковано види зовнішнього контролю за антикорупційною діяльністю 
прокуратури: громадський (інститут викривачів) та державний 
(парламентський, фінансовий).  

8. Вивчено досвід зарубіжних країн щодо здійснення антикорупційної 
діяльності та з’ясовано можливості його впровадження в Україні. 
Проаналізовано зарубіжне антикорупційне законодавство таких країн, як 
Ізраїль, Великобританія, Гонконг, Німеччина, Сінгапур, Японія, США, 
Латвія, Італія, Південна Корея; зазначено, що їх антикорупційна діяльність 
розвивається у бік запобігання корупційним правопорушенням, а не 
боротьби з ними. Доведено, що однією з головних складових формування і 
реалізації ефективної антикорупційної діяльності є чітка взаємодія держави, 
антикорупційних органів, громадськості з міжнародними організаціями, 
уповноваженими здійснювати заходи щодо протидії корупції на 
міжнародному рівні.  
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адміністративно-правового регулювання антикорупційної діяльності 
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антикорупційної діяльності прокуратури України. Уточнено цілі, завдання і 
функції антикорупційної діяльності прокуратури України, з’ясовано 
принципи здійснення такої діяльності. Надано характеристику 
повноваженням і компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
України, узагальнено форми та методи її діяльності. Охарактеризовано 
особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури України. Визначено мету та окреслено основні види 
здійснення контролю за антикорупційною діяльністю прокуратури. Вивчено 
досвід зарубіжних країн щодо здійснення антикорупційної діяльності та 
з’ясовано можливості його впровадження в Україні. 
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Уточнены цели, задачи и функции антикоррупционной деятельности 
прокуратуры Украины. Выяснены принципы осуществления 
антикоррупционной деятельности прокуратуры Украины. Охарактеризованы 
полномочия и компетенция Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры Украины, обобщены формы и методы ее деятельности. 
Охарактеризованы особенности организации и деятельности 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. 
Определены цели и обозначены основные виды осуществления контроля за 
антикоррупционной деятельностью прокуратуры. Изучен опыт зарубежных 
стран по осуществлению антикоррупционной деятельности и выяснені 
возможности его внедрения в Украине.  

Под антикоррупционной деятельностью прокуратуры предложено 
понимать деятельность, направленную на повышение прозрачности 
функционирования органов прокуратуры и борьбу с коррупцией в 
государстве путем обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, 
общества и государства от угроз, связанных с ней. Установлено, что на 
законодательном уровне закреплен целостный механизм осуществления 
антикоррупционной деятельности и создана система антикоррупционных 
органов, которые будут непосредственно реализовывать антикоррупционные 
меры. Установлено, что условием успешной борьбы с коррупцией есть: 
антикоррупционное законодательство и эффективное его применение 
органами прокуратуры; политическая воля руководства страны; поддержка 
антикоррупционных мер государства гражданским обществом. 

Выяснено, что целью контроля за антикоррупционной деятельностью 
прокуратуры является: установление соответствия деятельности 
прокуратуры законам Украины; выявление отклонений от конституционных 
принципов и государственных программ; определение причин незаконной 
или нецелесообразной антикоррупционной деятельности и мероприятий, 
направленных на борьбу с коррупционными или связанными с коррупцией 
правонарушениями; установление оснований привлечения виновных к 
ответственности. Определены формы внешнего контроля за 
антикоррупционной деятельностью прокуратуры и выяснена роль 
парламентского, общественного, финансового контроля. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 
антикоррупционная деятельность, прокуратура, Специализированная 
антикоррупционная прокуратура, прокурор, антикоррупционное 
законодательство, антикоррупционные органы, законность, 
ответственность, защита прав и свобод человека и гражданина. 
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SUMMARY 
 

Kurko N. M. Administrative and legal regulation of the activities of the 
anti-corruption prosecutor's office of Ukraine. – Manuscript.  

The thesis is for candidate degree of legal sciences, specialty 12.00.07 – 
Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. – The 
Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs. – Dnipropetrovs’k, 2016. 

The thesis deals with the research theoretical and practical problems of 
administrative and legal regulation of the activities of the anti-corruption 
prosecutor's office of Ukraine. The paper defines the concept and essence of the 
anti-corruption activity of prosecutors of Ukraine. The goals, objectives and 
functions of the anti-corruption activity of prosecutors of Ukraine are clarified. 
The principles of the anti-corruption activity of prosecutors of Ukraine are 
identified and described. The authority and competence of the specialized anti-
corruption prosecutors are characterized. The forms and methods of the work of 
the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office are generalized. 

The peculiarities of the organization and activities of the specialized anti-
corruption prosecutors were described. The aims and the key types of monitoring 
of the activities of anti-corruption prosecutors were outlined. The experience of 
foreign countries for the implementation of anti-corruption activities was 
explored and the possibility of its implementation in Ukraine was investigated.  

It was proposed to understand that the anti-corruption activities of the 
prosecutor's office is the activity which is aimed at the increasing of the 
transparency of its work and the fight against corruption by providing the 
protection of the rights and legitimate interests of citizens, society and state from 
threats connected with it. It was found that on the legislation level an integral 
mechanism of the anti-corruption activities is fixed and a system of anti-corruption 
authorities, which would directly implement anti-corruption measures was formed. 

It is established that the main conditions for a successful fight against 
corruption are: anti-corruption legislation and the effective application of its by 
prosecuting authorities; the political will of the country's leadership; support for 
anti-corruption measures by civil society of the state. 

Keywords: administrative and legal regulation, anti-corruption activities, 
prosecutor’s office, specialized anti-corruption prosecutor's office, prosecutor, 
anti-corruption legislation, anti-corruption bodies, legality, responsibility, 
protection of rights and freedoms of the man and the citizen. 


