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ВСТУП 

 

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. 
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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-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 
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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 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 
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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 
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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 

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 
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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 

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 
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антикорупційне бюро України, Урядовий уповноважений з питань 

антикорупційної політики, Національна поліція, Національна агенція з питань 

запобігання корупції, Спеціалізована 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 встановлені 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; 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 
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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 в 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 
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доброчесності публічних інститутів, правовий захист громадян і підвищення 

правової обізнаності, підвищення етичних стандартів в 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:  

 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 
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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. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Поняття та сутність антикорупційної діяльності прокуратури 

України 

 

Сьогодні в Україні, незважаючи на прийняття нового 

антикорупційного законодавства, влада так і не змогла продемонструвати 

помітних результатів у подоланні корупції. Все це спричинило 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. 

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, який висвітлює питання адміністративно-правового забезпечення 

участі громадськості у протидії корупції; В.І. Литвиненко, дослідження якого 

присвячено Концепції адміністративно-правового забезпечення протидії 

корупції в Україні; С.С. Рогульський, який вивчає адміністративно-правові 

заходи боротьби з корупцією в Україні; Тулі Х.А.Т., який здійснює 
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порівняльно-правову характеристику адміністративно-правових засобів 

боротьби з корупцією в Україні та Іраку; Р.М. Тучак, який висвітлює 

адміністративно-правові засади боротьби з корупцією, та багато інших.  

Правова природа інституту прокуратури досліджувалася в наукових 

працях О.М. Бандурки, В.Т. Білоуса, Ю.П. Битяка, М.М. Бурбики, 

І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, В. В. Доненко, В.К. Колпакова, М.В. Косюти, 

О.В. Кузьменко, М.В. Микитюка, В.А. Миколенка, М.І. Мичко, 

О.І. Остапенко, Є.М. Поповича, П.М. Рабіновіча, В.В. Сухоноса та інших. 

Питанням антикорупційної політики держави присвятили свої праці такі 

правознавці, як Д.Г. Заброда, В.М Купрійчук, Я.І. Лазар та інші. 

Корупція в нашій країні справедливо сприймається суспільством як 

складне соціальне явище, органічна частина нашого повсякденного життя, що 

негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного 

розвитку держави, загрожує демократії і правам людини, реалізації принципу 

верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність 

публічних інституцій, добробут, завдає шкоди національній безпеці. 

Найнижчий Індекс сприйняття корупції в Україні, що його щорічно 

вимірює міжнародна антикорупційна організація Transparency International (за 

шкалою від нуля до 10, де 0 означає найвищий рівень сприйняття корупції, а 

10 – найменший) становив 1.5 у 2000 році, тоді нижче України була лише 

Югославія, що перебувала у стадії розпаду, та Нігерія. Далі за вимірами 

Transparency International Індекс сприйняття корупції у 2001 році становив 2.1, 

у 2002 – 2.4, 2003 – 2.3, 2004 – 2.2. Після Помаранчевої революції 2004 року в 

Україні сталося чимало змін, насамперед значне зростання політичних та 

громадянських прав і свобод. Дещо поліпшувався Індекс корупції у 2005 р. – 

2.6; у 2006 р. – 2.8, у 2007 р. – 2.7, проте, як бачимо, так і не здолав межу у 3.0, 

нижче якої корупція у країні вважається «галопуючою». У вересні 2008 року 

Transparency International оприлюднила свій черговий щорічний рейтинг 

оцінки поширення корупції у світі, і цей показник в Україні знову почав 
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погіршуватися – до 2.5. В 2010 році Україна розділила 134-ту позицію в 

рейтингу зі 180-ти країн з такими країнами, як Нікарагуа, Пакистан, а також 

Коморськими островами, які також мають індекс 2.5, в  той час як у 2009 р. 

Україна посідала 118 місце [37].  

У загальних положеннях Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 

роки»  від 14 жовтня 2014 року зазначено, що, відповідно до досліджень, саме 

корупція є однією з причин масових протестів в Україні наприкінці 2013 р. – 

на початку 2014 р. Згідно з результатами дослідження Барометра Світової 

Корупції (Global Corruption Barometer), проведеного міжнародною 

організацією Transparency International у 2013 році, 36% українців були готові 

вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами проведеного 

Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року 

дослідження громадської думки, корупція вже входила до переліку 

найбільших проблем населення і викликала особливе занепокоєння у 47% 

громадян. За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться 

Transparency International, українці вважають свою державу однією з найбільш 

корумпованих у світі: у 2012 і 2013 роках держава посідала 144 місце зі 176 

країн, в яких проводилися дослідження. 

Такий високий показник сприйняття корупції громадянами 

пояснюється відсутністю дієвих реформ у сфері протидії корупції та 

неефективною діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних 

правопорушень та притягнення винуватців до відповідальності, про що 

свідчить, зокрема, незадовільне виконання Україною міжнародних зобов’язань 

щодо запровадження антикорупційних стандартів. Ключові рекомендації 

Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС щодо утворення 

антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, державної 

служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та 

доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними [137]. 
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Звичайно, такий високий рівень корупції, що його фіксують 

міжнародні організації, є лише відображенням сприйняття корупції всередині 

країни, що, у свою чергу, відбиває об’єктивну ситуацію поширення корупції. 

Дослідження громадської думки добре підтверджують той факт, що 

сприйняття поширеності корупції в Україні має дуже високі показники і 

залишається стабільним. 

Таким чином, можна констатувати, що в Україні фактично була 

відсутня ефективна стратегія протидії корупції, яка б враховувала гостроту 

проблеми та актуальність ситуації. 

Отже, корупція стала універсальною проблемою. Вона найбільше 

вражає систему відносин громадян з органами державної влади та місцевого 

самоврядування в процесі реалізації першими своїх конституційних прав. Така 

ситуація підриває основи ідеології суспільства, оскільки громадяни починають 

сприймати корупцію як «спрощену форму» отримання адміністративних 

послуг. 

Стосовно причин корупції цікаву думку висловила Голова Державної 

регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. На її думку, широке поширення 

корупції в українському суспільстві зумовлене й глобальними ментальними 

чинниками. Оскільки в українців сторіччями не було власної держави, люди не 

звикли ставитися до держави як до «своєї», власної. І нема звички ставити 

державу в підпорядкування собі. «Є звичка ставитися до держави як до 

чужого, але панівного. Держава розглядається як елемент панування. Цей 

менталітет призводить до такого ставлення, що державний службовець, 

посідаючи цю посаду, вирішує, що він вже панує і, відповідно, ставиться до 

всіх як до баранів, яких треба стерегти. А громадяни так само це сприймають» 

[37]. 

На думку К.М. Ляпіної, виходить, що посадовець – представник 

держави – розглядає себе і свою посаду не як службовця, який за свою 

заробітну плату виконує певні корисні для суспільства функції, а як спосіб 
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збагачення. Фактично він чинить як бізнесмен, продаючи свої повноваження. 

А людям здається, що «воно так є і має бути, і буде. Це найбільше заважає. 

Складно боротися з тим, що вважається нормою, традицією». 

Корупція як соціальне явище виникло настільки давно, що іноді 

складається враження, що якщо не одночасно із зародженням людської раси, 

то принаймні з виникненням у людському житті владних та грошових 

взаємовідносин. Одна з перших згадок про корупцію як негативну форму 

здійснення державної служби знайшла своє відображення у найстарішому з 

відомих людству історичних пам’ятників державності – архіві стародавнього 

Вавилону. В епоху шумерів і семітів Цар Лагаша (територія сучасного Іраку) 

Урукагіна був вимушений реформувати своє державне управління з метою 

припинення зловживань своїх чиновників та суддів [61, с. 12].  

Згадується про корупцію й ще у літописах ХІІІ століття. Першим 

законодавчо обмежив розповсюдження корупції Іван ІІІ, а смертну кару за 

прояви корупції ввів його онук Іван IV (Грозний). За Петра І почалась 

справжня боротьба з корупцією. Він створив контролюючі органи, завдяки 

яким за часів його царювання пролунало декілька корупційних скандалів.  

Слово «корупція» походить від латинського «соrruptio», що означає 

«зіпсуття», «розбещення». Його можна розуміти як розбещення окремих 

посадових осіб державного апарату, як соціальну корозію, що роз’їдає 

державну владу і суспільство в цілому.  

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 

07 квітня 2011 р. термін «корупція» тлумачить як використання Президентом 

України, Головою Верховної Ради, його Першим заступником та заступником, 

Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-

прем'єр-міністрами України, міністрами, іншими керівниками центральних 

органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, та їх 

заступниками, Головою Служби безпеки, Генеральним прокурором, Головою 

Національного банку, Головою Рахункової палати, Уповноваженим Верховної 
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Ради України з прав людини, Головою Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народними 

депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, депутатами місцевих рад; державними службовцями, посадовими 

особами місцевого самоврядування; військовими посадовими особами 

Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових 

формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та 

військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий 

період стосовно їхньої підприємницької діяльності; суддями Конституційного 

Суду України, іншими професійними суддями, Головою, членами, 

дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

службовими особами секретаріату цієї Комісії, Головою, заступником Голови, 

секретарями секцій Вищої ради юстиції, а також іншими членами Вищої ради 

юстиції, народними засідателями і присяжними (під час виконання ними цих 

функцій); особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, 

особами начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; 

посадовими та службовими особами органів прокуратури, Служби безпеки 

України, дипломатичної служби, доходів і зборів; членами Центральної 

виборчої комісії; посадовими та службовими особами інших державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим, наданих їм службових 

повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди вищезазначеним особам, або на їх вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їм службових повноважень та пов’язаних із цим 

можливостей [138]. 
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Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 року 

під корупцією розумів діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, спрямовану на протиправне використання наданих їм повноважень 

для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг [130]. 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 

зазначає, що корупція – це використання особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наданих їм 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особам, уповноваженим 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або на їх 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цих осіб до 

протиправного використання наданих їм службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [136]. 

Отже, корупція – це суспільно небезпечне явище, «неправомірне 

використання публічної влади для отримання особистої вигоди» [106, с. 49]. 

Корупція трапляється майже у кожній політичній та економічній системі, 

поступово набуваючи характеру негативної універсальної ознаки будь-якої 

держави. 

За останній час в Україні на всіх рівнях влади започатковані і 

продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки 

окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цією проблемою. 

Приймається велика кількість нормативно-правових актів, що складає 

антикорупційне законодавство України, основними з яких є: Конституція 

України від 28 червня 1996 р.; Кодекс України про адміністративні 

правопорушення від 07 грудня 1984 р.; Кримінальний кодекс України від 05 

квітня 2001 р.; Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 

2012 р.; закони України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.; 
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«Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 р.; «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 

2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 р.; «Про Національне антикорупційне 

бюро України» від 14 жовтня 2014 р.; «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 2007 р.; «Про 

звернення громадян» від 02 жовтня 1996 р.; «Про захист персональних даних» 

від 01 червня 2010 р.; «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р.; «Про державну службу» 

від 16 грудня 1993 р.;  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо приведення національного законодавства у відповідність із 

стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 

2013 р.; «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки та корупційні злочини» від 07 

жовтня 2014 р.; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних 

діячів» від 14 жовтня 2014 р., «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 р. № 1261-VII, «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 р.; постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

запобігання та виявлення корупції» від 04 вересня 2013 р.; «Про затвердження 

Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній 

Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним 

установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р.; «Питання запобігання та 

виявлення корупції в органах виконавчої влади» від 08 грудня 2009 р.; «Про 

затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 

роки» від 29 квітня 2015 р. № 265; укази Президента України «Про Порядок 
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проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування» від 25 січня 2012 р. № 33/2012; «Про першочергові заходи з 

реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 5 

жовтня 2011 р.; Інструкція про порядок обліку кримінальних та 

адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом 

Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, 

Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони і Державної судової 

адміністрації від 22 квітня 2013 року. 

Особливе місце в антикорупційному законодавстві України 

посідають міжнародні договори. Відповідно до ст. 2 Закону «Про міжнародні 

договори України» міжнародний договір України – це укладений у письмовій 

формі договір з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного 

права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься 

договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно 

від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол 

тощо) [194, с. 23]. При цьому формою надання згоди України на 

обов’язковість для неї міжнародного договору залежно від конкретного 

випадку може бути ратифікація, затвердження, прийняття або приєднання. 

Законом України «Про міжнародні договори України» встановлено 

порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів 

України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення 

цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у 

Конституції та законодавстві України. Разом із тим, якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору 

[42, с. 107]. 

Статус міжнародного договору не залежить від його конкретного 
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найменування: угода, конвенція міжнародної організації, протокол тощо. Для 

визначення того, чи є документ договором, необхідно проаналізувати його 

зміст, тобто з'ясувати, чи мали сторони намір взяти на себе міжнародно-

правові зобов'язання. Бувають випадки, коли договори називають навіть 

деклараціями або меморандумами, хоча за своїм змістом документи з 

подібними назвами договорами не вважаються. 

Міжнародні договори України укладаються: Президентом України 

або за його дорученням – від імені України; Кабінетом Міністрів України або 

за його дорученням – від імені Уряду України; міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади, державними органами – від імені 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів 

[165, с. 13]. 

Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, 

згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України.  

Визначальними міжнародними договорами у сфері протидії корупції 

вважаються: 

1. Конвенція ООН проти корупції (2003); 

2. Декларація ООН «Про боротьбу з корупцією та хабарництвом у 

міжнародних комерційних операціях» (1996); 

3. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (1999); 

4. Цивільна Конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (1999); 

5. Двадцять принципів боротьби з корупцією (1997); 

6. Модельний кодекс поведінки для державних службовців (2000); 

7. Єдині правила протидії корупції при фінансуванні політичних 

партій та виборчих кампаній (2003); 

8. Рамкове рішення Ради Європейського Союзу «Про боротьбу з 
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корупцією в приватному секторі» (2003); 

9.  Комюніке Європейської комісії щодо комплексної політики 

Європейського Союзу з протидії корупції (2003). 

Одним з важливих міжнародних документів, спрямованих на 

вироблення системи заходів щодо протидії корупції на міжнародному рівні, є 

Конвенція ООН проти корупції, ратифікована Законом України від 18.10.2006. 

Конвенція визначає пакет стандартів, заходів і правил, які всі країни можуть 

застосувати для зміцнення своїх правових норм та режимів державного 

регулювання у сфері боротьби з корупцією; передбачає низку заходів щодо 

запобігання, розслідування та кримінального переслідування за корупцію, 

призупинення операцій (заморожування), арешту, конфіскації та повернення 

доходів від корупційних діянь. Відповідно до Конвенції ООН проти корупції 

кожна держава-учасниця, відповідно до основоположних принципів своєї 

правової системи, розробляє, здійснює та проводить ефективну узгоджену 

політику щодо протидії корупції. Конвенція передбачає можливість створення 

спеціальних органів, пріоритетним завданням яких є запобігання корупції. 

Дослідники права розцінюють Конвенцію ООН проти корупції як 

«антикорупційний документ глобального значення», який може стати 

«ефективним інструментом міжнародного співробітництва в боротьбі з 

корупцією». 

Не менш плідною та активною є діяльність Ради Європи у сфері 

протидії корупції. Підхід цієї організації до боротьби з корупцією має три 

взаємопов’язаних аспекти: вироблення загальноєвропейських норм і 

стандартів, контроль за їх дотриманням, а також надання технічної допомоги 

державам і регіонам [186]. 

Так, відповідно до Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією, 

ратифікованої Законом України від 16.03.2005 № 2476-ІV, кожна сторона 

передбачає у своєму внутрішньому законодавстві ефективні засоби правового 

захисту осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок корупційних дій, з метою 
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надання таким особам можливості захищати свої права та інтереси, 

включаючи можливість отримання компенсації за заподіяну шкоду. 

Кожна сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві 

групову відповідальність для випадків, коли у заподіянні шкоди внаслідок 

однієї й тієї самої корупційної дії є винними декілька відповідачів. 

Також у Конвенції акцентується на необхідності міжнародного 

співробітництва з цих питань. Так, сторони здійснюють ефективне 

співробітництво у питаннях, які стосуються цивільного провадження у справах 

про корупцію, і особливо вручення документів, збирання доказів в інших 

країнах, юрисдикції, визнання та виконання рішень судових органів іноземних 

країн і судових витрат, згідно з положеннями відповідних міжнародних 

документів про міжнародне співробітництво у цивільних і комерційних 

справах, сторонами яких вони є, а також відповідно до їхнього внутрішнього 

законодавства. 

Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, ратифікованою 

Законом України від 18.10.2006 № 252-V, передбачено, що на національному 

рівні країнами-учасниками цієї Конвенції повинні вживатися заходи щодо 

запобігання та протидії корупції. З огляду на характер кримінальних злочинів, 

передбачених Конвенцією, кожна сторона запроваджуватиме стосовно них 

ефективні, адекватні та стримуючі санкції і заходи, включаючи, у разі 

вчинення таких злочинів фізичними особами, позбавлення волі із подальшою 

можливістю екстрадиції [108, с. 43]. Крім цього, передбачено й 

відповідальність юридичних осіб.  

Не залишає поза увагою проблему корупції і Європейський Союз. До 

числа найважливіших документів Європейського Союзу щодо запобігання 

корупції належать:  

– Комюніке Європейської комісії від 28.05.2003 щодо комплексної 

політики Європейського Союзу з протидії корупції, в якій визначено основні 

засади боротьби з цим негативним явищем у Євросоюзі та окреслено 
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принципи вдосконалення протидії корупції в нових країнах-членах, країнах-

кандидатах і третіх країнах; 

– Рамкове рішення Ради Європейського Союзу від 22.07.2003 № 568 

«Про боротьбу з корупцією в приватному секторі», в якому визначено поняття 

«активної» та «пасивної» корупції і встановлено санкції щодо осіб, у тому 

числі юридичних, за вчинення такого роду злочинів. 

Зважаючи на прагнення України набути статусу повноправного члена 

Європейського Союзу, необхідно акцентувати на доцільності імплементації 

міжнародно-правових норм зазначених документів в українське правове поле, 

врахування основних положень зазначених документів під час вироблення 

державної політики у сфері протидії корупції та налагодження 

конструктивного діалогу з країнами-членами Європейського Союзу.  

В Україні практика прямого застосування норм міжнародного 

законодавства не поширена, це проявляється у відсутності зв’язку між 

міжнародним договором та внутрішньою нормою-аналогом. На практиці 

неузгодженість законодавчої бази з міжнародними вимогами ускладнює 

застосування відповідальними органами чинного кримінального законодавства 

і реалізацію процедур притягнення до відповідальності за корупційні діяння. 

Кримінальний кодекс України у ст. 3 передбачає підстави 

кримінальної відповідальності: так, злочинними визнаються дії, які 

передбачені кримінальним законом, а визнання особи винною у вчиненні 

злочину можливе лише за вироком суду і відповідно до закону. Тобто 

встановити дію як злочинну можна виключно на підставі акта внутрішнього 

права (кримінального закону). Отже, будь-який міжнародний договір, який 

передбачає обов’язок України визнати злочинними дії, має бути 

імплементовано у внутрішнє законодавство шляхом прийняття Верховною 

Радою відповідного закону [187, с. 56]. Між тим закони, спрямовані на 

реалізацію міжнародних вимог у вітчизняному законодавстві, можуть 

прийматися роками. Саме через несвоєчасні зміни у національному 
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законодавстві виникає проблема, яка стосується можливості застосування в 

Україні міжнародних договорів в частині притягнення винних за корупційні 

правопорушення до юридичної відповідальності. 

Термін «законодавство» в нашій дисертації вжито в широкому 

значенні: він охоплює як закони, так й інші акти Верховної Ради України, 

міжнародні договори України, акти Президента та Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури України, 

предметом регулювання яких є відносини, що виникають у сфері 

антикорупційної діяльності. 

Отже, під антикорупційним законодавством будемо розуміти 

нормативно-правові акти, предметом регулювання яких є відносини, що 

виникають у сфері антикорупційної діяльності. 

Антикорупційне законодавство має на меті:  

а) обмежити, нейтралізувати чи усунути фактори корупції: 

– запобігти конфлікту інтересів, 

– нормативно визначити рамки етичної поведінки особи, 

уповноваженої на виконання завдань і функцій держави, 

– зробити вчинення корупційних правопорушень справою 

невигідною і ризикованою, а врешті-решт досягти того, щоб особа чесно і 

сумлінно виконувала свої службові обов’язки; 

б) чітко визначити ознаки і склад корупційних правопорушень; 

в) передбачити адекватні заходи відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень; 

г) належним чином врегулювати діяльність органів публічної влади 

та їх окремих підрозділів, які безпосередньо протидіють корупції [169, с. 156]. 

Прийняття нового антикорупційного законодавства – відправна точка 

в процесі протидії і запобігання корупції. Головним здобутком активної участі 

громадськості в обговоренні необхідних змін, розробленні й підготовці 

проектів багатьох зазначених вище нормативно-правових актів є не тільки 
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законодавчо визначені чіткі пріоритети антикорупційної політики, що дасть 

змогу на якісно новому рівні прогнозувати антикорупційну діяльність 

відповідних служб та органів, планувати й впроваджувати конкретні 

механізми протидії злочинності, а й подальший практичний контроль за 

їхньою реалізацією. 

У Філософському словнику за редакцією М.М. Розенталя та 

Р.Ф. Юдіна зазначено, що діяльність є особливою формою буття суб’єкта, яка 

виражається у його активному ставленні до світу. Поняття «діяльність» 

характеризує функцію суб’єкта у процесі його взаємодії з об’єктом. Діяльність 

відображає специфічний зв`язок суб`єкта з оточуючим світом, який 

опосередковує, регулює та контролює взаємовідносини між суб’єктом і 

середовищем. Діяльність виникає на підставі певних потреб, спрямована на 

предмет їх задоволення та здійснюється через систему дій [188, с. 122]. 

На думку автора, під антикорупційною діяльністю слід розуміти 

діяльність антикорупційних органів України, до повноважень яких законом 

віднесено розробку та реалізацію заходів, спрямованих на боротьбу з 

корупцією або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Під час здійснення антикорупційної діяльності в Україні позитивним 

є визначення стратегії, тактики і конкретних заходів у цій сфері.  

Складна корупційна ситуація в країні актуалізувала необхідність 

ухвалити новий стратегічний документ, який би комплексно підійшов до 

розв’язання проблеми, визначив чіткі цілі, часові рамки й засоби їх 

досягнення, а також поєднав антикорупційні реформи з іншими, зокрема 

такими, як судова реформа, реформа органів правопорядку, публічної служби, 

адміністративна тощо. Таким документом стала Антикорупційна стратегія від 

14 жовтня 2014 року. 

У Законі України « Про засади державної антикорупційної політики 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» визначено вектор розвитку 

антикорупційної політики держави на середньострокову перспективу. 
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Вказаний термін є цілком достатнім для того, щоб утілити реформи, які 

стануть стимулом для відродження української економіки. Успішна реалізація 

Антикорупційної стратегії дасть змогу знизити рівень корупції в Україні, 

підвищити рівень довіри населення до влади, підвищити рівень іноземних 

інвестицій в економіку держави, а також створити основу для подальшої 

антикорупційної реформи. По суті, це комплексний документ про державну 

політику в питанні боротьби з корупцією, який чітко описує нинішню 

ситуацію з корупцією в державі й основні її фактори та дає рецепти, як цим 

факторам можна протидіяти. 

Уперше Антикорупційну стратегію України, в якій закріплено 

напрями роботи державних органів на наступні чотири роки, визначено 

законом, а не підзаконним нормативно-правовим актом. 

Антикорупційною стратегією охоплені всі ключові сегменти 

правовідносин, котрі виникають як під час здійснення антикорупційної 

діяльності, так і під час заходів, спрямованих на реалізацію превенції (тобто 

запобігання злочинності та корупції). 

Прийняття нового антикорупційного законодавства знаменує новий 

етап в антикорупційній політиці держави. Таку думку висловлювали і фахівці 

у сфері протидії корупції, і урядовці, і представники громадських організацій. 

Особливо акцентувалося на важливості врахування міжнародних 

рекомендацій. 

Революційні зміни мають на меті комплексне реформування системи 

протидії корупції, відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик 

іноземних держав, і гармонізують законодавство України з європейськими 

стандартами. Така стратегія реформи відповідає зобов’язанням, проголошеним 

Україною в «Угоді про асоціацію України з ЄС» від 27 червня 2014 року. 

24 квітня 2015 року набув чинності новий Закон України «Про 

запобігання корупції», який визначає правові та організаційні засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 
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застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Основним завданням цього Закону є: запровадження широкого 

спектру заходів, спрямованих на мінімізацію обсягів корупції та обмеження її 

впливу на соціальні процеси, усунення соціальних передумов і причин 

правопорушень, тобто здійснення ефективної антикорупційної діяльності. 

Держави-учасниці Організації Об’єднаних Націй, серед яких є і 

Україна, відповідно до статей 5 та 6 Конвенції ООН проти корупції повинні 

розробляти і здійснювати ефективну скоординовану політику щодо протидії 

корупції та утворити з цією метою спеціальні антикорупційні органи.  

Так, здійснювати антикорупційну діяльність в Україні покликана 

система антикорупційних органів – спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері запобігання та протидії корупції. У найширшому розумінні під 

«антикорупційними органами» потрібно розуміти різноманітні органи, що 

відіграють певну роль у формуванні та реалізації антикорупційної політики 

або протидії і запобіганні корупції. Насправді важливо розуміти, що в 

усьому світі агентства, назва яких містить слово «антикорупційний», 

спрямовують свою діяльність лише на частину широкого кола питань та/або 

галузей, які потрібно охопити, щоб збудувати дієву національну 

антикорупційну систему. Оскільки саме поняття «антикорупційний» 

охоплює широке коло питань та/або галузей, то, знову ж таки, бажано 

«розкласти» це поняття і говорити про конкретні питання або завдання, які 

потрібно врахувати, щоб визначити стратегію та/або інституційну базу 

дієвої протидії корупції.  

Систему антикорупційних органів в Україні складають: Національна 

рада з питань антикорупційної політики, Національне антикорупційне бюро 

України (НАБУ), Урядовий уповноважений з питань антикорупційної 

політики, Національна поліція, Національна агенція з питань запобігання 

корупції (НАЗК), Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.  
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Національну раду з питань антикорупційної політики як дорадчий 

орган при Президентові України створено відповідно до Указу Президента 

України № 808/2014 від 14 жовтня 2014 року.  

Основними завданнями Національної ради є: 

1) підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо 

визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії; 

2) здійснення системного аналізу стану запобігання і протидії 

корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, 

що вживаються для запобігання і протидії корупції; 

3) підготовка та надання Президентові України узгоджених 

пропозицій щодо поліпшення координації та взаємодії між суб'єктами, які 

здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії корупції; 

4) оцінка стану та сприяння реалізації рекомендацій Групи держав 

проти корупції (GRECO), Організації економічної співпраці і розвитку 

(ОЕСР), інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і 

протидії корупції, підвищення ефективності міжнародного співробітництва 

України у цій сфері; 

5) сприяння науково-методичному забезпеченню з питань запобігання 

і протидії корупції [149]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. Національне 

антикорупційне бюро є державним правоохоронним органом, на який 

покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а 

також запобігання вчиненню нових. 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним 

корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та становлять загрозу національній безпеці [147]. 
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Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики є 

посадовою особою, на яку покладається виконання завдань щодо формування 

та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах 

виконавчої влади [121]. 

Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який 

служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку (ст. 1 Закону 

«Про Національну поліцію»). 

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» від 

02 липня 2015 року завданням поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 

які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги [148]. 

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – 

Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 

антикорупційну політику [136]. На цей орган покладено функцію чіткої 

координації органами, що здійснюють антикорупційну діяльність. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України посідає 

провідне місце в цій системі, оскільки наділена найбільшим колом 

відповідних повноважень, які детальніше ми проаналізуємо в наступному 

розділі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України є 

самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, 

який бореться з корупцією. Якщо раніше боролися з корупцією Служба 

Безпеки, Генеральна прокуратура й органи внутрішніх справ України, то 
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тепер ці функції переходять до НАБУ та спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 р. систему прокуратури України становлять: 

1) Генеральна прокуратура України; 

2) регіональні прокуратури; 

3) місцеві прокуратури; 

4) військові прокуратури; 

5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура [151]. 

Під антикорупційною діяльністю прокуратури потрібно розуміти 

діяльність, спрямовану 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. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в 

службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або в 

службових приміщеннях Генеральної прокуратури України (регіональної чи 

місцевої прокуратури), окремо від інших службових приміщень Генеральної 

прокуратури (регіональної чи місцевої прокуратури). До загальної структури 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат і 

територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, в яких 

розташовані територіальні управління Національного антикорупційного бюро 

України.  

Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі є посади: 

1) заступника Генерального прокурора України – керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 
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3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

За прогресивним задумом нинішніх реформаторів, ситуацію 

покликані кардинально змінити розглянуті вище основні антикорупційні 

органи: Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань 

запобігання корупції, Спеціалізована антикорупційна прокуратура України. 

Безумовним плюсом можна вважати те, що очільники та члени цих структур 

обираються й призначаються на конкурсних засадах. 

Отже, на законодавчому рівні закріплено цілісний механізм 

здійснення антикорупційної діяльності та створено систему антикорупційних 

органів, які будуть безпосередньо реалізовувати антикорупційні заходи. 

Систему нових антикорупційних органів побудовано, але тепер потрібно, щоб 

ці органи запрацювали, почали здійснювати практичні кроки. Хоча влада і 

вдосконалила антикорупційні стандарти, криміналізувала корупційні злочини, 

відкрила багато реєстрів, з'явилися нові сервіси з контролю за державними 

витратами, разом із тим існує великий ризик паралічу нових інститутів через 

спроби впливу на них з боку високопосадовців країни, як через обмеження 

фінансування, так і через бюрократизацію взаємодії антикорупційних 

інститутів з іншими державними органами. 

Умовами успішної боротьби з корупцією є антикорупційне 

законодавство та ефективне його застосування всіма органами публічної 

влади; політична воля керівництва держави; підтримка антикорупційних 

заходів держави громадянським суспільством. Кожна із цих складових відіграє 

у справі протидії корупції свою особливу роль.  

Сьогодні комплексне реформування антикорупційної системи 
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відбувається відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик 

іноземних держав, а антикорупційне законодавство України відповідає 

європейським нормам.  

 

 

1.2. Цілі, завдання і функції антикорупційної діяльності 

прокуратури України 

 

Причинами системної кризи в Україні стали, з одного боку, тотальна 

корупція колишнього державного апарату, побудова корупційної кругової 

поруки та розгалуженої корупційної ієрархії, а з іншого – відсутність 

ефективної системи контролю за витраченням бюджетних коштів, непрозора 

процедура державних закупівель [19]. На цьому наголосив Перший заступник 

Генерального прокурора України Микола Голомша під час розширеного 

засідання колегії щодо стану додержання законодавства при використанні 

бюджетних коштів, а також здійсненні державних закупівель та 

прокурорського нагляду з цих питань, яка відбулася 20 травня 2015 р. у 

Генеральній прокуратурі України. 

Корупція та її наслідки негативно впливають на розвиток 

демократичних засад управління суспільними справами в більшості держав 

світу, супроводжують держави на всіх етапах розвитку, і жодна з політичних 

систем не має механізмів для їх повного подолання.  

Ефективна антикорупційна діяльність неможлива без послідовних, 

спланованих і скоординованих дій, об’єднаних однією концепцією, оскільки 

системні явища потребують системного підходу в їх подоланні. З початку 

1990-х років урядами України вживалися заходи з розроблення стратегії 

подолання корупції в державі, для чого приймалися відповідні документи у 

формі державних програм, планів, концепцій тощо. Але антикорупційне 

законодавство проголошувало декларативні гасла й передбачало за них 
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неадекватні санкції, які не могли служити заходом стримування вчинення 

злочинів потенційними корупціонерами. Тому такі заходи, як показують 

результати численних національних і закордонних досліджень, жодним чином 

не вплинули на стан та рівень корупції, який з кожним роком тільки 

збільшувався. Тож, в жовтні 2014 року було прийнято Антикорупційну 

реформу з конкретним планом заходів та фінансовим супроводженням. 

Особлива роль в реалізації цієї реформи належить органам прокуратури. 

Стратегічною метою антикорупційної діяльності прокуратури 

України є протидія корупції або пов’язаним з корупцією правопорушенням на 

всіх рівнях шляхом вирішення таких завдань: підвищення прозорості своєї 

діяльності, 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, відкритості та гласності при прийнятті рішень і оприлюдненні 

їх в засобах масової інформації. 

Взагалі, цілями антикорупційної діяльності, на думку багатьох 

вчених, має стати зниження рівня корупції та забезпечення захисту прав і 

законних інтересів громадян, суспільства і держави від загроз, пов’язаних із 

корупцією, за допомогою виконання таких завдань:  

– попередження корупційних правопорушень; 

– створення правового механізму, який перешкоджає підкупу осіб, що 

мають публічний статус;  

– забезпечення відповідальності за корупційні правопорушення в усіх 

випадках, прямо передбачених нормативними правовими актами;  

– відшкодування шкоди, заподіяної корупційними 

правопорушеннями;  

– моніторинг корупційних факторів та ефективності заходів 

антикорупційної політики;  

– формування антикорупційної суспільної свідомості;  
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– сприяння реалізації прав громадян і організацій на доступ до 

інформації про факти корупції і корупціогенні фактори, а також на їх вільне 

висвітлення в засобах масової інформації;  

– створення стимулів до заміщення посад публічної влади 

непідкупними особами [36, с. 242].  

Враховуючи, що корупція споконвічно була однією з найболючіших 

соціальних хвороб будь-якого суспільства, і це негативне явище є, по суті, 

таким же давнім явищем, як і сама влада, шлях до подолання цього негаразду 

лежить через площину перетворень у публічній сфері, зокрема через сувору 

регламентацію відповідальності правопорушників та створення інших 

юридичних передумов недопущення корупційних правопорушень. 

Нове антикорупційне законодавство, порівняно із законами, 

прийнятими до 2014 року, охоплює більшу кількість корупційних діянь та 

розрізняє їх два види: корупційні правопорушення та правопорушення, 

пов’язані з корупцією.  

Нагадаємо, корупція – це використання визначеними законом 

особами наданих їм службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або, відповідно, обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особам, 

або на їх вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цих 

осіб до протиправного використання наданих їм службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [136]. 

Корупційне правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, 

вчинене особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування чи особами, які для реалізації цілей запобігання 

корупції прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, а також особами, які постійно або 

тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-
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розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально 

уповноваженими на виконання таких обов’язків в юридичних особах 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також 

іншими особами, які не є службовими особами та які виконують роботу або 

надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, 

організацією, і за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність [136]. 

Правопорушення, пов’язане з корупцією, – це діяння, що не містить 

ознак корупції, але порушує встановлені законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особами, уповноваженими на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування або особами, які для реалізації цілей 

запобігання корупції прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, а також особами, які постійно 

або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально 

уповноваженими на виконання таких обов’язків у юридичних особах 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також 

іншими особами, які не є службовими особами та які виконують роботу або 

надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, 

організацією, і за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [136]. 

Нові формулювання розширюють дію закону, виводячи його за межі 

кола осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, та стверджуючи, 

що суб’єктами корупції можуть бути й інші особи. Ширшим став і перелік 

діянь, що вважаються корупційними. Отже, нові визначення понять дозволили 

більш широко підійти до проявів такого складного негативного соціального 

явища, як корупція, та розширити фронт протидії йому, охопивши такі сфери 

суспільних відносин, які раніше перебували поза увагою держави.  

Разом з тим слід зазначити, що викладене у чинному 
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антикорупційному законі визначення корупції не позбавлене певних недоліків. 

Зокрема, це стосується віднесення до ознак корупційних дій обіцянки та (або) 

пропозиції неправомірної вигоди. Очевидно, що на практиці застосування цієї 

ознаки під час вирішення питання щодо притягнення особи до юридичної 

відповідальності може виявитися дуже проблематичним та викликати ряд 

труднощів. Адже, наприклад, за обіцянкою/пропозицією можуть і не 

послідувати відповідні протизаконні дії; крім того, обіцянка/пропозиція 

можуть бути здійснені під тиском тощо. Тож, на нашу думку, Конституційний 

суд України має розтлумачити, за яких умов і обставин обіцянка та (або) 

пропозиція можуть бути розцінені як прояви корупції. Оскільки у такому, з 

нашої точки зору, не досить чіткому та необґрунтованому вигляді поняття 

корупції створює аж занадто просторе поле для діяльності антикорупційних 

органів, які у гонитві за показниками кожну більш-менш необережно 

висловлену фразу будуть розцінювати як обіцянку чи пропозицію отримання 

неправомірної вигоди.  

У загальному вигляді корупційні дії нічим не відрізняються від інших 

правопорушень і мають ті ж самі ознаки: суспільна небезпечність (або 

шкідливість), протиправність, винність, караність. Однак разом із тим 

корупційні правопорушення мають ряд специфічних ознак їх складу, тобто 

об`єкта, об'єктивної сторони, суб`єкта і суб`єктивної сторони, які дозволяють 

виокремити ці правопорушення в окрему групу та об’єднати їх під загальною 

назвою «корупційні». До цих ознак слід віднести такі: 

а) корупційне правопорушення – це завжди умисна діяльність, яка 

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; 

б) корупційні правопорушення можуть вчинятися лише особами, 

визначеними антикорупційним законом; 

в) корупційні правопорушення завжди пов’язані з використанням 
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службового становища та пов’язаних із ним можливостей; 

г) корупційні правопорушення безпосередньо заподіюють шкоду 

авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави; 

д) метою вчинення корупційних діянь завжди є задоволення 

особистих, приватних інтересів суб’єкта правопорушення та отримання ним 

неправомірної вигоди (незаконне одержання особою благ (матеріальних та 

нематеріальних), послуг, переваг). 

Усі основні функції антикорупційної діяльності прокуратури можна 

класифікувати таким чином: 

1) функції, пов’язані із впровадженням Антикорупційної стратегії та 

програм в Україні. В нашій країні корупцію визнано значною проблемою, а 

боротьбу з корупцією – пріоритетним завданням державної політики. У цих 

умовах українська держава розпочинає оновлювати антикорупційне 

законодавство, створювати антикорупційні органи та приводити їх у 

відповідність до міжнародних стандартів, зокрема прийнято ряд законів, серед 

яких й Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки. Такий стратегічний підхід 

визнає не лише те, що боротьба з корупцією вимагає комплексних і 

багатогалузевих заходів, а й те, що ці заходи мають здійснюватися у певній 

послідовності й з урахуванням обмежених людських та фінансових ресурсів, 

необхідних для впровадження надзвичайно широкого кола реформ;  

2) звітність про впровадження антикорупційних заходів. Прокуратура 

зобов’язана, згідно з Антикорупційною стратегією на 2014-2017 роки, 

періодично звітувати про хід своєї антикорупційної діяльності. Так, на 

прокуратуру покладено обов’язок відповідно до Антикорупційної стратегії 

розробити свою антикорупційну програму та до 15 лютого кожного року 

подавати інформацію про її виконання до Національного агентства з питань 

запобігання корупції. Після чого Національне агентство готує проект щорічної 

національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який не 

пізніше 1 квітня подається до Кабінету Міністрів України. Проект доповіді 
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об’єднує у єдиний документ інформацію подану всіма антикорупційними 

органами, перелік яких визначається законодавством. Кабінет Міністрів 

України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює проект 

національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який 

протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної 

Ради України. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної 

політики підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради; 

3) періодичне оновлення антикорупційної програми. Жодна стратегія 

реформування не є досконалою, однак із впровадженням реформ виникають 

нові проблеми, а додаткова діагностика привертає увагу до нових обставин, 

відтак виникає потреба переглянути та поновити частини програми. Крім того, 

від міжнародних організацій, державних органів і організацій та громадських 

об’єднань можуть надходити нові пропозиції щодо удосконалення заходів 

антикорупційної діяльності прокуратури, з усвідомленням того, що боротьба з 

корупцією – це довготривалий процес, який вимагає постійної оцінки 

інституційної бази та інших вразливих процесів, а також оцінки існуючих 

заходів запобігання;  

4) координація реалізації заходів антикорупційної діяльності. 

Обов’язково виникає потреба координації заходів, особливо між регіонами та 

різними підрозділами органів прокуратури. Координація є також необхідною 

щодо заходів, які здійснюються із залученням інших органів держави, різних 

організацій або громадськості;  

5) оприлюднення результатів та інформування про здійснення 

антикорупційної діяльності прокуратурою забезпечить виконання освітньої 

функції: громадяни краще розумітимуть складність цього завдання, а також 

серйозність, з якою прокуратура України вирішує цю проблему, і це 

спонукатиме громадян підтримувати і здійснювати численні незначні кроки, 

необхідні для подолання корупції. Оприлюднення інформації забезпечить її 

доступність для необмеженого кола осіб. Кожен громадянин демократичної 
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держави має право на отримання повної, достовірної та всебічної інформації 

про функціонування органів прокуратури, про її плани та можливі напрями 

дій. Через це відкритість прокуратури багато у чому визначає стан відносин 

між державною владою та суспільством у цілому, формування ефективного 

механізму взаємодії між ними та впливу громадськості на процес прийняття 

рішень, тобто участь громадян та їхніх об’єднань у реалізації антикорупційної 

діяльності як у центрі, так і на місцях. Можна стверджувати, що рівень 

відкритості є провідним критерієм демократичності державної влади [109, 

с. 73].  

Обізнаність невизначеного кола осіб із діяльністю органів 

прокуратури має відігравати функцію стримування від вчинення цими 

особами корупційних правопорушень. 

Положення чинного антикорупційного законодавства забороняють 

вчиняти такі два діяння: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в 

інформації, надання якої передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, 

недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню 

відповідно до закону. 

Так, Українська держава гарантує громадянам право на свободу 

інформації (ст. 34 Конституції), на індивідуальні та колективні звернення до 

органів влади та посадових осіб (ст. 40), на участь в управлінні державними 

справами (ст. 38). На практиці найбільш часто застосовуються процедурні 

норми законів України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР 

та «Про інформацію» від 02.10.1992 2657-ХІІ, останній закріплює право 

громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної 

діяльності. Крім зазначених, до кола законодавчих актів, що передбачають 

надання того чи іншого виду інформації громадянам чи юридичним особам, 

також необхідно віднести Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 № 2939-VІ. 

Виходячи з положень вказаних законодавчих актів, кожен має право 
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на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 

поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх 

прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація 

права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не 

повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, 

екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та 

інтереси юридичних осіб [135]. Кожному громадянинові забезпечується 

вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, 

передбачених законами України. Вільний доступ до інформації забезпечується 

у порядку, передбаченому Законом України «Про інформацію». Громадянин 

має право звернутися до органів прокуратури і вимагати надання будь-якого 

офіційного документа, незалежно від того, стосується цей документ його 

особисто чи ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених законом. 

Запитом щодо надання письмової або усної інформації є звернення з вимогою 

надати письмову або усну інформацію про діяльність органів прокуратури 

України, їх посадових осіб з окремих питань [146]. Органи прокуратури, їх 

посадові особи зобов’язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності. 

За неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у 

випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи 

юридичної особи, відповідно до законів України передбачено адміністративну 

відповідальність (ст. 212-3 КУпАП). 

Так, щодо здійснення заходів антикорупційної діяльності передбачені 

механізми періодичної оцінки та аналізу проблем корупції; правила та 

процедури формування, координації, моніторингу, оцінки та звітування щодо 

реалізації діяльності. В напрямі запобігання корупції врегульовано конфлікт 

інтересів та етичні стандарти; передбачено правове забезпечення моніторингу 

способу життя та перевірку доброчесності відповідних суб’єктів; передбачено 

запровадження інституту та захист викривачів корупції; розширено права 



44 

приватного сектору та громадського контролю за діяльністю антикорупційних 

органів; передбачено створення незалежних антикорупційних органів. У 

напрямі посилення контролю та покарання за вчинення корупційних 

правопорушень посилено відповідальність за окремі види корупційних 

правопорушень та створено нові антикорупційні норми; розширено перелік 

корупційних злочинів та розроблено нові інструменти щодо протидії корупції. 

Однією з ключових функцій антикорупційної діяльності прокуратури 

слід вважати діяльність, спрямовану на забезпечення невідворотності 

відповідальності винних. 

За вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, передбачено чинним законодавством України 

кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну 

відповідальність. 

Слід зазначити, що новим законодавством змінено систему 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, яка діяла 

раніше, і чітко розмежовано вимоги застосування кримінальної та 

адміністративної відповідальності за скоєння корупційного діяння. 

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, 

які вчинили корупційні правопорушення [116]. 

Корупційні правопорушення передбачено Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (Глава 13-А – порушення обмежень щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, порушення 

вимог фінансового контролю, порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, незаконне використання інформації, що 

стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень, невжиття 

заходів щодо протидії корупції, порушення заборони розміщення ставок на 
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спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням) та 

Кримінальним Кодексом України (зловживання владою або службовим 

становищем, перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу, зловживання повноваженнями особами, які надають 

публічні послуги, службове підроблення, декларування недостовірної 

інформації, службова недбалість, прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення, 

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми, пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі, зловживання впливом, провокація 

підкупу тощо).  

У міжнародних колах, які займаються питаннями боротьби з 

корупцією, існує широка одностайність щодо того, що боротьба з корупцією 

повинна включати елементи запобігання, репресивних заходів та освітньої 

роботи (хоча дехто стверджує, що освітні та інші заходи із залученням 

широкої громадськості є суттєвими складниками як запобіжних, так і 

репресивних заходів).  

Слід також підкреслити, що одним з першочергових завдань для 

прокуратури є запобігання корупції в самій прокуратурі. 

Важливе значення для декорумпізації органів прокуратури матимуть 

нові положення Закону про правила етичної поведінки державних службовців 

(Розділ VI), які зобов’язують прокурорів: дотримуватися вимог закону та 

етичних норм поведінки (ст. 38); діяти виключно в інтересах держави (ст. 39); 

зберігати політичну нейтральність (ст. 40); діяти неупереджено, компетентно 

та об’єктивно (ст. 41, 42); зберігати конфіденційність інформації (ст. 43); 

утримуватись від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44). 

 



46 

 

1.3. Принципи антикорупційної діяльності прокуратури України 

 

14 жовтня 2014 року Верховна Рада в другому читанні прийняла 

антикорупційні закони України, а саме: «Засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про 

Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів». Крім того, 16 

вересня 2014 року було прийнято Закон України «Про очищення влади», який 

передбачає механізми люстрації посадових осіб органів державної влади й 

місцевого самоврядування.  

За словами Прем’єр-міністра А. Яценюка, ухвалені антикорупційні 

закони – це базові документи, які містять основні принципи щодо того, як 

оголосити війну корупції та виграти її [104]. 

Ці закони були розроблені та впроваджені в життя на підставі, 

зокрема, рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO); 

антикорупційних рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з 

ЄС; рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанської комісії); пропозицій програми SIGMA. Указані рекомендації, у 

свою чергу, ґрунтуються на ключових міжнародних актах антикорупційного 

спрямування, більшість яких ратифіковано Україною.  

З метою створення ефективної загальнодержавної системи 

запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та 

реалізації антикорупційної політики Кабінет Міністрів затвердив Державну 

програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (постанова № 265 від 29 квітня 

2015 р.), обов’язкову для виконання і органами прокуратури. 

Під принципами антикорупційної діяльності прокуратури будемо 
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розуміти нормативно закріплені основні ідеї, вимоги та положення, які 

покладаються в основу їх формування та реалізації.  

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

визначає такі основні принципи здійснення діяльності цим органом: 

верховенство права; повага та дотримання прав і свобод людини та 

громадянина; законність; безсторонність та справедливість; незалежність 

Національного бюро та його працівників; підконтрольність і підзвітність 

суспільству та визначеним законом державним органам; відкритість для 

демократичного цивільного контролю; політична нейтральність і 

позапартійність; взаємодія з іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями (ст. 3). 

У Законі України «Про прокуратуру» визначено, що діяльність 

прокуратури ґрунтується на засадах: 

1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і 

гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 

2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; 

3) територіальності; 

4) презумпції невинуватості; 

5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від 

незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо 

прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; 

6) політичної нейтральності прокуратури; 

7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність 

органів законодавчої, виконавчої і судової влади; 

8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного 

висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами 

процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; 

9) прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і 

конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації 
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довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не 

встановлено обмежень щодо її надання; 

10) неухильного дотримання вимог професійної етики та 

поведінки [151]. 

Спираючись на аналіз антикорупційного законодавства та практику 

здійснення антикорупційної діяльності, вважаємо, що антикорупційна 

діяльність прокуратури має базуватися на принципах, закріплених в 

Конституції України та інших законах, а саме: 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. 

Діяльність антикорупційної діяльності прокуратури ґрунтується на 

конституційному принципі верховенства права, який, у свою чергу, базується 

на конституційному постулаті, за яким людина, її права та свободи визнаються 

найвищими соціальними цінностями (ст. 3 Конституції) і який визначає зміст і 

спрямованість цієї діяльності. Конституція має найвищу юридичну силу. 

Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії. 

Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина гарантується безпосередньо на підставі Конституції України (ст. 

8 Конституції).  

Обґрунтування необхідності дотримання органами прокуратури 

принципу верховенства права передбачає виокремлення двох суб’єктів права – 

народу (має первинні, природні, суверенні права) та держави (має щодо народу 

похідну, функціональну правосуб’єктність) [158, с. 105]. Держава не створює і 

не змінює право, вона лише надає йому формальної визначеності. Держава 
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зобов’язана створити належні умови для реалізації права і встановити 

відповідальність за порушення його норм. 

Верховенство права є основоположним принципом права та 

діяльності органів прокуратури. Проявом реалізації принципу верховенства 

права у сучасному світі є обмеження діяльності прокуратури основними 

правами людини. 

Принцип верховенства права є основою антикорупційної діяльності 

прокуратури, яка здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, 

визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», в межах 

повноважень, визначених у ст. 121 Конституції, та на основі Закону «Про 

прокуратуру». 

Принцип верховенства права є за своєю суттю принципом 

природного права як сукупності ідеальних, духовних і справедливих понять 

про право. Визнання конституційним принципом верховенства права означає, 

що закони держави, як і їх застосування, повинні відповідати праву як 

загальній та рівній мірі для усіх свобод людини і громадянина.  

Принцип законності є фундаментом принципу верховенства права, 

його складовою і полягає в тому, що антикорупційна діяльність відповідно до 

ст. 6 Конституції здійснюється органами прокуратури у встановлених 

Конституцією межах і відповідно до законів України, ст. 19 Конституції 

закріплює, що органи прокуратури, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України.  

Законність антикорупційної діяльності прокуратури означає: точне і 

однакове виконання законів органами прокуратури; відповідність цієї 

діяльності державній волі, яку висловлено в законах; прийняття рішень щодо 

запобігання та протидії корупції в межах компетенції, у встановленому 

законом порядку; неможливість зміни компетенції прокуратури щодо 

здійснення антикорупційної діяльності самостійно; ефективний контроль за 
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додержанням та виконанням законів, що регламентують антикорупційну 

діяльність прокуратури. 

Принцип комплексності антикорупційної діяльності прокуратури 

передбачає собою органічне поєднання стратегічних і тактичних завдань, 

профілактичних (соціального, політичного, економічного, організаційно-

управлінського, правового, соціально-психологічного та іншого характеру), 

процесуальних та інших заходів, які здійснюються прокуратурою у чітко 

визначених законом сферах.  

Антикорупційна стратегія України на 2014-2017 для здійснення 

ефективних комплексних заходів щодо боротьби з корупцією передбачає 

введення посад спеціалізованих антикорупційних прокурорів.  

Принцип незалежності здійснення антикорупційної діяльності 

прокуратурою забезпечується як національним, так і міжнародним 

антикорупційним законодавством. Так, Конвенція Ради Європи про корупцію 

передбачає: кожна Сторона має ухвалити такі заходи, які будуть необхідні для 

забезпечення спеціалізації фахівців та юридичних осіб у сфері боротьби з 

корупцією. Вони повинні мати необхідну незалежність відповідно із 

основоположними принципами правової системи Сторони, з тим щоб вони 

могли виконувати свої функції ефективно і були незалежними від неналежного 

тиску. Сторона повинна забезпечити наявність в працівників таких юридичних 

осіб відповідної підготовки та фінансових ресурсів для виконання своїх 

завдань.  

Конвенція ООН проти корупції (ст. 36) закріплює: кожна Держава – 

Сторона Конвенції повинна, згідно з основоположними принципами своєї 

правової системи, забезпечити існування органу або органів чи окремих осіб, 

що спеціалізуються у сфері боротьби з корупцією шляхом здійснення 

контролю за виконанням законодавства. Такий орган або органи чи окремі 

особи повинні мати необхідну незалежність, згідно з основоположними 

принципами правової системи Держави – Сторони Конвенції, аби вони могли 
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ефективно виконувати свої функції та без неналежного впливу. Такі особи або 

працівники такого органу чи органів повинні мати відповідну підготовку та 

ресурси для виконання своїх завдань [57].  

Конфіденційність розслідувань набагато простіше забезпечити (а її 

порушення – виявити), коли інформація передається в межах невеликої групи. 

Те, що антикорупційні органи є державними, може служити захистом для них 

від політичного впливу та втручання в їх діяльність («недоторканність»). 

Щодо незалежності, то в обох конвенціях – Конвенції Ради Європи і Конвенції 

ООН – йдеться про «необхідну незалежність відповідно до основоположних 

принципів правової системи країни». Іноді вважають, що це означає 

необхідність створення повністю незалежного правоохоронного органу. Проте 

це не так. У Пояснювальному звіті до Конвенції Ради Європи проти корупції у 

контексті кримінального права далі сказано, що «незалежність спеціалізованих 

органів боротьби з корупцією не має бути абсолютною. Звичайно, їхня 

діяльність повинна, наскільки це можливо, були інтегрована і скоординована з 

роботою, яку виконує поліція, органи державної влади або органи 

прокуратури. Рівень незалежності, необхідний для цих спеціалізованих служб, 

– це рівень, необхідний для належного виконання їхніх функцій» (пункт 99).  

Принцип пріоритетності запобіжних заходів. Слід звернути увагу на 

те, що, на відміну від антикорупційного Закону 2011 року «Про запобігання і 

протидію корупції», Закон України 2014 року залишив в назві лише термін 

«запобігання». Тобто законодавець вважає реалізацію заходів запобігання 

важливим аспектом забезпечення правопорядку. Сутність пріоритетності 

безперервного існування запобіжних заходів в антикорупційній діяльності 

прокуратури полягає, по-перше, у недопущенні протиправної поведінки з боку 

конкретних осіб, які до такої поведінки схильні; по-друге, в усуненні причин, 

що сприяють вчиненню правопорушень і утворенню умов, які виключають 

протиправну поведінку [16, с. 127]. Принцип пріоритетності запобігання 

корупційних правопорушень передбачає й застосування більш чіткого кола 
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обмежень для працівників органів прокуратури, а саме: обмеження щодо 

використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22); обмеження 

щодо одержання подарунків (ст. 23); запобігання одержанню неправомірної 

вигоди або подарунка та поводження з ними (ст. 24); обмеження щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25); обмеження 

після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави 

(ст. 26); обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27) тощо. 

Невідворотність відповідальності за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень як принцип полягає в тому, що особа, 

яка вчинила корупційне правопорушення або пов’язане з корупцією 

правопорушення, підлягає застосуванню до неї заходів кримінальної, 

цивільно-правової, адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Дії 

для подолання корупції і забезпечення дотримання Конституції України 

базуються на положеннях ст. 24 Основного Закону, відповідно до якої 

«громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками». 

Принцип невідворотності покарання реалізовано у кримінальному 

законодавстві України. Встановлюючи, які суспільно небезпечні діяння є 

злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили, 

Кримінальний кодекс України визначає разом із тим підстави та порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності й покарання (п. 1 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 «Про практику 

застосування судами України законодавства про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності»). Розділ 9 Кримінального кодексу передбачає 

вичерпний перелік правових підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, а саме: 1) у зв'язку з 
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дійовим каяттям (ст. 45); 2) у зв'язку з примиренням винного з потерпілим 

(ст. 46); 3) у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47); 4) у зв'язку зі зміною 

обстановки (ст. 48); 5) у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49). 

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом, 

здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності встановлюється законом. 

До винятків із застосування принципу невідворотності 

відповідальності слід зарахувати також випадки звільнення від 

адміністративної відповідальності. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення передбачає звільнення відповідно до ст. 21 КУпАП: «Особа, 

яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від 

адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд 

громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням 

характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до неї 

доцільно застосувати захід громадського впливу». Підставою для звільнення є 

переконання відповідного органу чи посадової особи, яке ґрунтується на 

всебічній оцінці характеру правопорушення та особи порушника, про 

доцільність застосування до останнього заходу громадського впливу. Щодо 

звільнення відповідно до ст. 22 КУпАП, зазначимо, що при малозначності 

вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), 

уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від 

адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. На жаль, 

законодавець чітко не визначає ні поняття малозначності, ані його ознак. 

Посадова особа зобов’язана розглянути всі сторони адміністративного 

правопорушення, оцінити його наслідки, переконатися, що внаслідок його 

вчинення не завдано значної шкоди окремим громадянам або суспільству, 

дослідити обстановку, в якій вчинено порушення, особистість порушника, 

обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, тощо [52]. Аналіз і 
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правова оцінка зазначених даних дозволяють вирішити питання про 

звільнення порушника від адміністративної відповідальності та обмежитися 

усним зауваженням. У науковій юридичній літературі інколи зустрічається 

думка про те, що оголошення усного зауваження – це не звільнення від 

адміністративної відповідальності, а застосування її в іншій формі. При цьому 

не враховується те, що оголошення усного зауваження не спричиняє 

юридичних наслідків, які виникають після накладення адміністративного 

стягнення. 

Звільнення від адміністративної відповідальності відповідно до ст. 15 

КУпАП «Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних 

правопорушень». Особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів 

або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених 

ними, несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну 

відповідальність, а в інших випадках – адміністративну відповідальність на 

загальних підставах [52]. 

Звільнення від відповідальності та заміна покарання особі, що 

вчинила корупційне правопорушення, більш м’яким допускаються тільки у 

випадках, передбачених законом. 

Сутність принципу прозорості та доступу до інформації, 

проголошеного Конституцією і законами України, а також практично всіма 

нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органів прокуратури, 

полягає у створенні механізмів реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації. Публічна інформація визначається як відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка 

була отримана або створена у процесі виконання органами прокуратури своїх 

обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у 

володінні органів прокуратури [135]. За порядком доступу інформація 

поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. 
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Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до 

інформації з обмеженим доступом. У свою чергу, інформацією з обмеженим 

доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація [146].  

Прозорість та доступність до інформації в сфері здійснення 

антикорупційної діяльності органами прокуратури – це, насамперед, 

обнародування рішень, які приймаються за результатами розгляду справ про 

вчинення корупційних правопорушень; дотримання безперешкодного руху 

інформації про явища і процеси в прокуратурі; інформування громадськості 

про вжиття заходів щодо запобігання і протидії корупції. Крім того, особа, 

притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення або 

правопорушення, пов’язане з корупцією, не може бути обмежена у праві на 

отримання в органах прокуратури усної або письмової інформації про 

результати розгляду її справи. Винятки із застосування цього принципу 

становлять випадки, коли певні відомості не може бути розголошено (які 

становлять державну, військову або службову таємницю; якщо їх 

розголошення порушує законні права громадян або завдає шкоди 

громадському порядку, безпеці, здоров'ю населення і суспільній моралі).  

Що ж змушує антикорупційний механізм працювати? Один з 

головних принципів – участь громадськості. Українці впевнені, що саме 

державі відведена першочергова роль у боротьбі з корупцією. Водночас в 

європейських країнах більшість опитаних вважають, що це обов’язок кожного 

громадянина. Саме в цьому криються кардинальні відмінності. Якщо кожні 

дев’ять з десяти жителів, наприклад, Швейцарії чи Норвегії готові 

повідомляти про випадки корупції, то 74% українців заявляють, що не готові 

цього робити.  

Свого часу в багатьох країнах усвідомили, що для ефективної 

боротьби з цією проблемою слід не тільки створювати державні інститути, а й 

кардинально змінювати ставлення до неї громадян. Подолати менталітет 

мовчання – одне з гасел латвійського досвіду боротьби з корупцією, 
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першочерговим завданням якого було подолання толерантності людей до цієї 

проблеми. Схожим шляхом пішли і в Польщі: польський уряд запровадив 

Антикорупційну громадську картку, де в дуже доступній формі пояснювалося 

антикорупційне законодавство та чітко вказувалося, куди звертатися при 

виявленні тих чи інших випадків. Так само вчинила й Грузія. 

Про обов'язкову участь громадськості у подоланні корупції зазначено 

у Конвенції ООН проти корупції, підписання якої 09.12.2003 міжнародною 

спільнотою стало однією з найбільш визначних подій в історії сучасних 

міжнародно-правових  відносин у сфері запобігання та протидії корупції 

[64, с. 111]. Так, ст. 13 Конвенції визначає необхідність участі суспільства у 

заходах щодо запобігання і протидії корупції, а для цього необхідно сприяти 

активній участі окремих осіб і груп за межами державного сектора, таких як 

громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що 

функціонують на базі громад, у запобіганні корупції та боротьбі з нею, а також 

для поглиблення розуміння суспільством факту існування, причин і 

небезпечного характеру корупції, суспільних загроз, що створюються нею 

[57].  

Участь громадськості у запобіганні правопорушень передбачена ст. 9 

Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та 

державного кордону». Так, до основних завдань громадських формувань 

віднесено: надання допомоги у забезпеченні громадського порядку і 

громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам; 

інформування про вчинені або такі, що готуються, злочини, місця концентрації 

злочинних угруповань; сприяння у виявленні й розкритті злочинів, розшуку 

осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху тощо [153]. 

Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а 

також окремі громадяни стосовно антикорупційної діяльності прокуратури 
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мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 

інтересів; 

2) запитувати та одержувати від органів прокуратури в порядку, 

передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

інформацію про діяльність щодо запобігання корупції; 

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових 

актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до органів прокуратури, 

отримувати від них інформацію про врахування поданих пропозицій; 

4) проводити заходи щодо інформування населення з питань 

запобігання корупції; 

5) здійснювати громадський контроль за виконанням законів 

органами прокуратури з використанням при цьому таких форм контролю, які 

не суперечать законодавству; 

6) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання 

корупції [136]. 

Одним із міжнародних стандартів антикорупційної діяльності є 

захист осіб, які надають допомогу у справі запобіганні та протидії корупції.  

Насамперед, таке правило закріплене у вже згадуваній Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифікованій Законом 

України від 18.10.2006 № 251-V) – базовому міжнародно-правовому акті у 

сфері антикорупційної діяльності. Так, ст. 33 вказаної Конвенції передбачає, 

що кожна Держава-учасниця розглядає можливість включення до своєї 

внутрішньої правової системи належних заходів для забезпечення захисту 

будь-яких осіб, які добросовісно й на обґрунтованих підставах 

повідомляють компетентним органам про будь-які факти, пов'язані зі 

злочинами, передбаченими Конвенцією, від будь-якого несправедливого 
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поводження.  

Положення щодо необхідності захисту таких осіб також міститься у 

Кримінальній конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, 

ратифікованій Законом України від 18.10.2006 № 252-V. Так, згідно зі ст. 22 

Конвенції кожна cторона (держава) вживатиме таких заходів, які можуть 

бути необхідними для забезпечення ефективного і належного захисту тих, 

хто повідомляє про кримінальні злочини, визначені у ст. 2-14 (передбачені 

Конвенцією корупційні злочини), або в інший спосіб співпрацює з органами 

слідства та кримінального переслідування, а також свідків, які дають 

показання стосовно цих злочинів. 

Крім цього, подібну вимогу передбачено також у ст. 9 Цивільної 

конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, ратифікованої Законом 

України від 16.03.2005 № 2476-ІV. Відповідно до цієї норми кожна сторона 

передбачає у своєму внутрішньому законодавстві належний захист проти 

будь-якої необґрунтованої санкції щодо працівників, які мають достатні 

підстави підозрювати корупцію та добросовісно доповідають про свої підозри 

відповідальним особам або компетентним органам. 

Так, захисту осіб, які повідомляють про правопорушення, присвячено 

і Резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1729 від 29.04. 2010, 

яка визначає основні принципи, що мають бути відображені в законодавстві 

країн-членів. Серед вказаних принципів зазначається про розширення кола 

правопорушень, інформування про які передбачатиме захист; застосування 

такої практики як у публічному (зокрема, у збройних силах та спецслужбах), 

так і в приватному секторах; встановлення правил захисту вказаних осіб у 

трудовому, кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві, а 

також законодавстві, яке регулює діяльність засобів масової інформації. 

Резолюція закликає країни-учасниці гарантувати безпеку осіб, які надають 

допомогу в запобіганні та протидії корупції шляхом: проведення належних 

внутрішніх розслідувань; обмеження інформації про вказаних осіб за їх 
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згодою; здійснення захисту осіб від незаконного звільнення, інших покарань 

та дискримінаційного ставлення; поширення заходів захисту на «зовнішніх 

інформаторів», в тому числі й тих, які повідомляють про правопорушення 

через засоби масової інформації. 

Закон України «Про запобігання корупції» статтею 53 закріплює 

гарантію державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції. Так, особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 

перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю 

та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх 

близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог 

закону, органами прокуратури до них можуть бути застосовані правові, 

організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань 

заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві» [136]. 

Стосовно принципу забезпечення відновлення прав і законних 

інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційними 

правопорушеннями, слід зазначити, що 17.07.1997 Україною ратифіковано 

Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

(далі – Конвенція прав і свобод). За Конституцією України чинні міжнародні 

договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою, є частиною 

національного законодавства України. Крім того, за загальним правилом, у 

разі виникнення правових колізій щодо невідповідності закону України 

міжнародному договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною 

Радою України, суд застосовує міжнародний договір. Конвенція прав і свобод і 

Протоколи до неї передбачають захист основних прав і свобод людини, які 

потребують забезпечення у повсякденному житті та мають соціальну, 

політичну, економічну і громадянську спрямованість: право на життя, на 

свободу та особисту недоторканність, право на справедливий судовий розгляд, 

право на повагу до приватного та сімейного життя, свободу думки, совісті та 
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віросповідання, свободу вираження поглядів, право на свободу зібрань і 

об`єднань, право на шлюб, право на ефективний спосіб правового захисту, 

заборона дискримінації, заборона катувань та нелюдського поводження, 

дискримінації, покарання без закону. З метою удосконалення системи 

дотримання прав і свобод людини, забезпечених як Конвенцією прав і свобод, 

так і Конституцією України, зокрема шляхом реалізації висновків 

Європейського суду з прав людини, український законодавець, з прийняттям 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-ІV, на 

національному рівні закріпив практику Європейського суду з прав людини як 

джерело права. Так, ст. 17 Закону передбачає застосування судами у справах 

Конвенції прав і свобод та практики Європейського суду з прав людини як 

джерела права, що у свою чергу може досить позитивно вплинути на 

забезпечення принципу верховенства права. 

Однак не можуть бути визнані й відновлені права, що здійснюються 

юридичними і фізичними особами з порушенням закону. Право, одержане 

особою всупереч закону (наприклад, шляхом підкупу службової особи), не 

може бути відновлено судом. 

Відшкодування шкоди, заподіяної корупційним правопорушенням, 

передбачено також і Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Стаття 40 КУпАП визначає, що «суддя під час вирішення питання про 

накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право 

одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди 

незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених законом». 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 34 КУпАП добровільне відшкодування збитків або 

усунення заподіяної шкоди може вважатися обставиною, що пом’якшує 

відповідальність. 

Відшкодування майнової шкоди в порядку цивільного судочинства 

вирішується за положеннями ст. 22 Цивільного кодексу України, відповідно до 
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яких особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, 

має право на їх відшкодування [192]. 

Стаття 66 Закону України «Про запобігання корупції» закріплює, що 

збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, 

яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 

Також статтею 68 зазначеного Закону передбачено, що фізичні та юридичні 

особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного 

з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, 

збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в 

установленому законом порядку. Збитки, шкода, завдані фізичній або 

юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності органів 

прокуратури, відшкодовуються з Державного бюджету України в 

установленому законом порядку [136]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Кодексу адміністративного судочинства 

України вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим 

порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, 

розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному 

провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір; інакше вимоги про 

відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або 

господарського судочинства [50]. 

Велику роль у боротьбі із корупційною злочинністю відіграють 

ефективні способи цивільно-правового відшкодування збитків і шкоди, 

завданих внаслідок злочину. Насамперед, шкода, якої завдано внаслідок 

злочину, так званий кримінально-правовий або злочинний делікт, має істотну 

специфіку в умовах настання цивільно-правової відповідальності. 

Протиправне діяння цього деліктного зобов'язання має бути не просто 

діянням, що порушує норми права чи суперечить їм, а саме злочином, тобто 
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передбаченим Кримінальним кодексом України суспільно небезпечним 

винним діянням (дією або бездіяльністю), яке вчинено суб'єктом злочину. 

Щоб встановити, чи є конкретне протиправне діяння злочином, має бути 

обвинувальний вирок суду, який набрав сили. Злочинним діянням може бути 

заподіяно шкоду як майну фізичної чи юридичної особи, так і здоров'ю та 

життю фізичної особи. Специфічність кримінально-правового делікту 

полягає також і в процесуальному порядку відшкодування шкоди, завданої 

злочином. Зокрема, цю шкоду може бути відшкодовано як шляхом подання 

цивільного позову в кримінальному процесі, так і шляхом подання 

самостійної цивільно-правової вимоги про відшкодування шкоди після того, 

як обвинувальний вирок у кримінальній справі набрав законної сили. Окрім 

того, держава, виконуючи свої функції, покладає на себе обов'язок 

відшкодувати майнову шкоду, завдану майну фізичної особи внаслідок 

злочину, згідно з п. 1 ст. 1177 Цивільного кодексу України, у разі якщо: не 

встановлено особу, яка вчинила злочин; якщо особа, яка вчинила злочин, є 

неплатоспроможною.  

Принцип етичної поведінки під час здійснення антикорупційної 

діяльності працівниками прокуратури. З метою боротьби з корупцією 

кожна держава-учасниця Конвенції ООН проти корупції (ст. 8) заохочує, 

inter alia, непідкупність, чесність і відповідальність своїх державних 

посадових осіб згідно з основоположними принципами своєї правової 

системи. Зокрема, кожна держава-учасниця прагне застосовувати, у рамках 

своїх інституційних і правових систем, кодекси або стандарти поведінки 

для правильного, добросовісного й належного виконання державних 

функцій. 

Працівники органів прокуратури під час виконання своїх службових 

повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та 

загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з 

громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. 
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Поведінка працівників прокуратури має відповідати очікуванням 

громадськості й забезпечувати довіру суспільства і громадян до органів 

прокуратури, сприяти реалізації прав і свобод людини та громадянина, 

визначених Конституцією і законами України. Прокурор має дбати про 

позитивний авторитет органів прокуратури і державної служби в цілому, 

дорожити своїм ім'ям і статусом [140].  

Працівник прокуратури постійно перебуває у сфері морального 

впливу суспільства, з одного боку, та свого службового підрозділу – з 

іншого. Як громадянин він постійно відчуває на собі виховний вплив 

суспільства, що формує його особистість відповідно до принципів 

суспільної моралі. Водночас своєю діяльністю він впливає на громадян – 

позитивно, якщо виконання ним вимог закону служить справі соціальної 

справедливості та усвідомлюється громадянами як суто моральне; і 

негативно, якщо його діяльність сприймається громадянами як 

несправедлива, а відтак – аморальна. 

Отже, виконання покладених на прокуратуру завдань потребує від її 

працівників високого професіоналізму, неупередженості, чесності, порядності 

та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу на їхню 

службову діяльність [51]. 

Сприяє утвердженню таких особистих та ділових якостей Кодекс 

професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схвалений 

Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 р. 

та затверджений наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 

2012 р. № 123, який визначає основні принцип і моральні норми, якими 

повинні керуватися працівники прокуратури при виконанні своїх службових 

обов’язків та поза службою. 
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Висновки до розділу 1 

 

Зважаючи на прагнення України набути статусу повноправного члена 

Європейського Союзу, акцентовано на доцільності імплементації міжнародно-

правових норм Комюніке Європейської комісії від 28.05.2003 щодо 

комплексної політики Європейського Союзу з протидії корупції та Рамкового 

рішення Ради Європейського Союзу від 22.07.2003 № 568 «Про боротьбу з 

корупцією в приватному секторі» в українське правове поле, врахування 

основних положень зазначених документів під час вироблення державної 

політики у сфері протидії корупції та налагодження конструктивного діалогу з 

країнами-членами Європейського Союзу.  

Зазначено, що в Україні практика прямого застосування норм 

міжнародного законодавства не поширена, що проявляється у відсутності 

зв’язку між міжнародним договором та внутрішньою нормою-аналогом. На 

практиці неузгодженість законодавчої бази з міжнародними вимогами 

ускладнює застосування відповідними органами чинного кримінального 

законодавства і реалізацію процедур притягнення до відповідальності за 

корупційні діяння. 

Запропоновано під антикорупційним законодавством розуміти 

сукупність нормативно-правових актів, предметом регулювання яких є 

відносини, що виникають у сфері антикорупційної діяльності. 

Підкреслено, що прийняття нового антикорупційного законодавства є 

відправною точкою у процесі запобігання корупції.  

Визначено поняття антикорупційної діяльності в Україні як 

діяльності антикорупційних органів України, до повноважень яких законом 

віднесено розробку та реалізацію заходів, спрямованих на боротьбу з 

корупцією або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Зазначено, що під час здійснення антикорупційної діяльності в 
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Україні позитивним є визначення стратегії, тактики і конкретних заходів у цій 

сфері.  

З’ясовано, що здійснювати антикорупційну діяльність в Україні 

покликана система антикорупційних органів – спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері запобігання та протидії корупції. У найширшому розумінні 

під антикорупційними органами слід розуміти різноманітні органи, що 

відіграють певну роль у формуванні та реалізації антикорупційної політики 

або протидії і запобіганні корупції.  

Систему антикорупційних органів в Україні складають: Національна 

рада з питань антикорупційної політики, Національне антикорупційне бюро 

України, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, 

Національна поліція, Національна агенція з питань запобігання корупції, 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.  

Визначено, що під антикорупційною діяльністю прокуратури 

потрібно розуміти діяльність, спрямовану 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. 

З’ясовано, що на законодавчому рівні закріплено цілісний 

механізм здійснення антикорупційної діяльності та створено систему 

антикорупційних органів, які будуть безпосередньо реалізовувати 

антикорупційні заходи.  

Підкреслено, що умовами успішної боротьби з корупцією є: 

антикорупційне законодавство та ефективне його застосування всіма 

органами публічної влади; політична воля керівництва держави; підтримка 

антикорупційних заходів держави громадянським суспільством.  

Зазначено, що сьогодні комплексне реформування антикорупційної 

системи відбувається відповідно до міжнародних стандартів та успішних 

практик іноземних держав, а антикорупційне законодавство України 
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відповідає європейським нормам.  

Окреслено стратегічну мету 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 в засобах масової 

інформації. 

Проаналізовано викладене у чинному антикорупційному законі 

визначення корупції та зазначено, що воно не позбавлене певних недоліків. 

Зокрема, це стосується віднесення до ознак корупційних дій обіцянки та 

(або) пропозиції неправомірної вигоди. Очевидно, що на практиці 

застосування цієї ознаки під час вирішення питання щодо притягнення 

особи до юридичної відповідальності може виявитися дуже 

проблематичним та викликати ряд труднощів. Адже, наприклад, за 

обіцянкою/пропозицією можуть і не відбутися відповідні протизаконні дії, 

крім того, обіцянка/пропозиція можуть бути здійснені під тиском тощо. У 

зв’язку з цим підкреслено необхідність тлумачення Конституційним судом 

України, за яких умов і обставин обіцянка та (або) пропозиція можуть бути 

розцінені як прояви корупції.  

З’ясовано, що у загальному вигляді корупційні дії нічим не 

відрізняються від інших правопорушень і мають ті ж самі ознаки, зокрема: 

суспільна небезпечність (або шкідливість), протиправність, винність, 

караність. Однак, разом з тим, корупційні правопорушення мають низку 

специфічних ознак їх складу, тобто об`єкта, об'єктивної сторони, суб`єкта і 

суб`єктивної сторони, які дозволяють виокремити ці правопорушення в окрему 

групу та об’єднати їх під загальною назвою «корупційні». Так, корупційні 

правопорушення: 
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а) це завжди умисна діяльність, яка 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; 

б) можуть вчинятися лише особами, визначеними антикорупційним 

законом; 

в) завжди супроводжуються використанням службового становища та 

пов’язаних із ним можливостей; 

г) безпосередньо заподіюють шкоду авторитету чи іншим 

охоронюваним законом інтересам держави; 

д) метою вчинення завжди є задоволення особистих, приватних 

інтересів суб’єкта правопорушення та отримання ним неправомірної вигоди 

(незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, 

переваг). 

Зазначено, що основні функції антикорупційної діяльності 

прокуратури можна класифікувати так: 

1) функції, пов’язані із впровадженням Антикорупційної стратегії та 

програм в Україні;  

2) звітність про впровадження антикорупційних заходів;  

3) періодичне оновлення антикорупційної програми;  

4) координація реалізації заходів антикорупційної діяльності;  

5) оприлюднення результатів та інформування про здійснення 

антикорупційної діяльності.  

Проаналізовано предмет та порядок адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення, яка діяла до 2014 року, та 

підкреслено чіткість розмежування вимог застосування кримінальної та 

адміністративної відповідальності за скоєння корупційного діяння. 

Окреслено корупційні правопорушення, передбачені Кодексом 

України про адміністративні правопорушення (Глава 13-А: порушення 
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обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, 

порушення вимог фінансового контролю, порушення вимог щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, незаконне використання інформації, що 

стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень, невжиття 

заходів щодо протидії корупції, порушення заборони розміщення ставок на 

спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням) та 

Кримінальним кодексом України (зловживання владою або службовим 

становищем, перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу, зловживання повноваженнями особами, які надають 

публічні послуги, службове підроблення, декларування недостовірної 

інформації, службова недбалість, прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення, 

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми, пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі, зловживання впливом, провокація 

підкупу тощо).  

Запропоновано під принципами антикорупційної діяльності 

прокуратури розуміти нормативно закріплені основні ідеї, вимоги та 

положення, що покладаються в основу їх формування та реалізації.  

Спираючись на аналіз антикорупційного законодавства та практику 

здійснення антикорупційної діяльності, можемо зазначити, що 

антикорупційна діяльність прокуратури має базуватися на принципах, 

закріплених в Конституції України та інших законах, а саме: 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 
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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. 
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Розділ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Повноваження і компетенція Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури України 

 

Корупція гальмує еволюцію правової системи, унеможливлюючи 

наближення рівня життя в України до передових світових показників. 

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. 

Боротьба з корупцією є одним з пріоритетів у роботі органів 

прокуратури України в цілому та кожного прокурора зокрема. 

Прокурором органу прокуратури є: 

1) Генеральний прокурор України; 

2) перший заступник Генерального прокурора України; 

3) заступник Генерального прокурора України; 

4) заступник Генерального прокурора України – Головний військовий 

прокурор; 

5) заступник Генерального прокурора України – керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

6) керівник підрозділу Генеральної прокуратури України (у тому 

числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, 

керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного 
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підрозділу Генеральної прокуратури України); 

7) заступник керівника підрозділу Генеральної прокуратури України 

(у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури на правах самостійних структурних підрозділів 

Генеральної прокуратури України); 

8) прокурор Генеральної прокуратури України (у тому числі Головної 

військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 

правах самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури 

України). 

Генеральна прокуратура України організовує та координує діяльність 

усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання 

функцій прокуратури. 

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор 

України, який має першого заступника та чотирьох заступників, а також 

заступника Генерального прокурора України – Головного військового 

прокурора [151]. 

У структурі Генеральної прокуратури утворюються департаменти, 

управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або 

входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні 

структурні підрозділи Генеральної прокуратури затверджуються Генеральним 

прокурором України. 

У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах 

самостійного структурного підрозділу) Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура, на яку покладаються такі функції: 

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним 

антикорупційним бюро України; 

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних 

провадженнях; 
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3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, передбачених чинним законом і пов’язаних із корупційними або 

пов’язаними з корупцією правопорушеннями. 

Право подання апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України на судове рішення у 

кримінальній справі надається прокурору, який брав участь у судовому 

розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи прокурору 

вищого рівня: Генеральному прокурору України, його першому заступнику та 

заступникам, керівникам регіональних прокуратур, їх першим заступникам та 

заступникам, крім випадків, коли йдеться про рішення у кримінальних 

провадженнях, розслідування в яких здійснювалося Національним 

антикорупційним бюро України, – у таких випадках відповідне право 

надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно 

від його участі в розгляді справи: керівнику Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, його першому заступнику та заступнику. 

Заступник Генерального прокурора України – керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: 

1) представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у 

відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, 

міжнародними організаціями та іноземними органами влади; 

2) організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

3) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та 

заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

4) визначає після початку досудового розслідування прокурора, який 

здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному 

провадженні; 
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5) визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження 

прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також 

прокурора для керівництва такою групою; 

6) погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами; 

7) у десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє 

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України про наявність 

вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі; 

8) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує 

вивчення і узагальнення практики застосування законодавства та 

інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів з метою 

підвищення якості здійснення ними своїх функцій; 

9) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації 

прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами 

України. 

Усі обов’язки прокурора умовно можна поділити на дві групи: 

– організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки зі здійснення 

керівництва системою органів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Такі функції виконують, зокрема, керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, його заступники, керівники регіональних прокуратур та їх 

заступники; 

– адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки з управління 

або розпорядження державним майном. Такі повноваження в тому чи іншому 

обсязі є у начальників фінансових відділів, матеріально-технічних служб, їх 

заступників. 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відповідно 

до чинного законодавства, має право брати участь у прокурорському 
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самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури. 

Прокурори мають право бути членами професійних спілок, утворювати 

громадські організації та брати в них участь з метою захисту своїх прав та 

інтересів, підвищення свого професійного рівня. 

Прокурор зобов’язаний вдосконалювати свій професійний рівень та з 

цією метою підвищувати кваліфікацію, у зв’язку з чим періодично проходить 

підготовку у Національній академії прокуратури України, що має включати 

вивчення правил прокурорської етики. 

Прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися присяги прокурора. 

За порушення присяги прокурор несе відповідальність, передбачену законом. 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

зобов’язаний: виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх повноважень; 

не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється 

законом; діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; додержуватися правил прокурорської 

етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника 

прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури. 

Працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

зобов’язані сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально 

виконувати свої службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та 

доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або 

підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання 

державної і комунальної власності. 

Також їм заборонено розголошувати і використовувати в інший 

спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм 

відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних 

обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 

Працівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

забороняється виконувати рішення чи доручення керівництва, якщо вони 
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суперечать закону. Прокурор самостійно оцінює правомірність наданих 

керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі 

виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень 

чи доручень, які прокурор вважає незаконними або такими, що становлять 

загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 

громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен 

негайно в письмовій формі повідомити про це керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури [151]. 

Працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час 

виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно 

додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, 

бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і 

підлеглими. 

Прокурору забороняється займатися іншою оплачуваною (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 

діяльністю. Крім того, прокурору забороняється входити до складу правління, 

інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку. 

Стосовно викладацької роботи, то Переліком робіт, які не є 

сумісництвом, затвердженим наказом Міністерства праці України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993 № 43, 

передбачено, що усі працівники, крім основної роботи та роботи за 

сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного 

законодавства не є сумісництвом. Зокрема, п. 3 Переліку № 43 передбачає 

педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 

240 годин на рік. 
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Прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

забороняється використовувати свої службові повноваження або своє 

становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 

вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке 

державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.  

Прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, 

одержувати подарунки для себе чи близьких йому осіб від юридичних або 

фізичних осіб: 

1) у зв’язку зі здійсненням прокурором діяльності, пов’язаної із 

виконанням своїх функцій; 

2) від підпорядкованих осіб. 

Згідно зі ст. 718 Цивільного кодексу України дарунок – це рухомі 

речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі та майнові права, якими 

дарувальник володіє або які можуть виникнути в майбутньому [192]. 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може 

приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про 

гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну 

заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а 

сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) 

протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для 

працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. 

Ці обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на 

подарунки, які даруються близькими особами. Близькими особами закон 

визначає подружжя, дітей, батьків, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків, 

усиновлювачів, усиновлених, а також інших осіб за умови їх спільного 

проживання. 

Крім того, дарунками не вважаються загальнодоступні знижки на 

товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.  
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До дарунків, які дозволяється приймати прокурору, можуть бути 

віднесені і ділові дарунки (сувеніри), і прояви гостинності (запрошення на 

каву або вечерю) у скромних масштабах, які широко використовуються для 

налагодження добрих ділових відносин і зміцнення робочих стосунків 

[34, с. 60].  

Поняття гостинності на даний час є не правовою, а історико-

соціальною категорією. До переліку подарунків, які можна назвати 

гостинними, слід віднести витрати на харчування та проживання, надання 

первинної медичної допомоги, транспортні витрати, дрібний ремонт одежі, 

взуття, дрібні рекламні та історико-краєзнавчі довідники (календарі, 

записники, буклети тощо). Однак умовами прийняття таких подарунків та 

проявів гостинності є знову ж таки те, що такі подарунки та прояви 

гостинності не будуть постійними, не впливатимуть на прийняття прокурором 

рішень або не створюватимуть враження, що це може впливати на його 

рішення [34, с. 62]. 

Подарунки, одержані прокурором як подарунки державі, прокуратурі, 

є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органам 

прокуратури у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Рішення, прийняте прокурором Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали 

подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів. 

Конфлікт інтересів – поняття, яке потрібно чітко і глибоко розуміти, 

оскільки вчиненню правопорушення завжди передує існування конфлікту. 

Закон розрізняє два види конфлікту інтересів:  

– потенційний конфлікт інтересів – наявність у прокурора приватного 

інтересу у сфері прокурорської діяльності, що може вплинути на об’єктивність 

чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій 

під час виконання своїх повноважень;  

– реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним 
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інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що 

впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на 

вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень [136]. 

В Україні про «конфлікт інтересів» вперше було згадано в Загальних 

правилах поведінки державного службовця від 04.08.2010. Даний нормативний 

акт затверджує, що: 

– державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень 

вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності 

між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої 

може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а 

також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому 

службових повноважень; 

– обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту 

інтересів, повинні бути усунуті до того, як державний службовець буде 

призначений на посаду. 

Поняття «конфлікт» може стосуватися інтересів певних осіб, коли 

існують протилежні позиції сторін у ставленні до конкретного інтересу. 

Внаслідок цього виникає «конфлікт інтересів». 

Поступаючи на державну службу, особа має бути готова поступитися 

приватними інтересами на користь суспільних, державних, оскільки це 

зумовлено тими функціями, які на неї покладено чинним законодавством 

України. 

Сутність поняття «інтерес» розкрито у рішенні Конституційного 

Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої ст. 4 

Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний 

законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. 

Зокрема, Конституційний суд України установив, що етимологічний 

зміст слова «інтерес» включає: а) увагу до кого-, чого-небудь, зацікавлення 
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кимось, чимось; цікавість, захоплення; б) вагу; значення; в) те, що найбільше 

цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; г) прагнення, 

потреби; д) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось 

прагненням, потребам; вигоду, користь, зиск. У загальносоціологічному 

значенні категорія "інтерес" розуміється як об'єктивно існуюча і суб'єктивно 

усвідомлена соціальна потреба, як мотив, стимул, збудник,  спонукання до дії; 

у психології – як ставлення особистості до предмета як до чогось для неї 

цінного, такого, що притягує. В юридичних актах термін «інтерес», 

враховуючи його як етимологічне, так і загальносоціологічне, психологічне 

значення, вживається у широкому чи вузькому значенні як самостійний об'єкт 

правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується нормативними 

засобами [162]. 

Прикладом застосування поняття «інтерес» у широкому сенсі є 

Конституція України, статті 18, 32, 34-36, 39, 41, 44, 79, 89, 104, 121, 127, 140 

якої наголошують на національних інтересах, інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту, територіальної цілісності, громадського порядку, 

збереження здоров'я і моральності населення, політичних, економічних, 

соціальних, культурних інтересах, інтересах суспільства, інтересах усіх 

співвітчизників, інтересах громадянина, інтересах держави, спільних інтересах 

територіальних громад сіл, селищ та міст тощо. Вказуючи на наявність таких 

інтересів, Конституція України підкреслює необхідність їх забезпечення (ст. 

18), задоволення (ст. 36) чи захисту (ст. 44, 127) [162]. Зміст інтересів у 

широкому розумінні Конституція України не розкриває. Проте у Законі «Про 

основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV подано 

визначення терміна «національні інтереси». Так, ст. 1 Закону закріплює, що 

національні інтереси – це життєво важливі матеріальні, інтелектуальні й 

духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела 

влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких 

гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток.  
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Пріоритетами національних інтересів України ст. 6 Закону «Про 

основи національної безпеки України» визначає: гарантування конституційних 

прав і свобод людини і громадянина; розвиток громадянського суспільства, 

його демократичних інститутів; захист державного суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, 

недопущення втручання у внутрішні справи України; зміцнення політичної та 

соціальної стабільності в суспільстві; забезпечення розвитку і функціонування 

української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту 

російської, інших мов національних меншин України; створення 

конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 

забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; 

збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження 

інноваційної моделі розвитку; забезпечення екологічно та техногенно 

безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження 

навколишнього природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів; розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального 

потенціалу українського народу, зміцнення фізичного здоров'я нації, 

створення умов для розширеного відтворення населення; інтеграція України в 

європейський політичний, економічний, правовий простір; розвиток 

рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах 

України. 

Поняття «інтерес» у вузькому розумінні цього слова оцінює як 

різновид інтересу у словосполученні «охоронюваний законом інтерес», тобто 

інтерес, який, на відміну від інтересу в широкому розумінні, перебуває 

виключно у логічно-смисловому зв'язку із суб'єктивними правами, але прямо 

ними не опосередковується, тобто виходить за межі останніх. У такому 

значенні слово «інтерес» застосовується в Конституції України, у частині 

першій ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України, окремі положення 
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якого підлягають офіційному тлумаченню, і в багатьох законах та інших 

нормативно-правових актах [162]. Інтерес у вузькому розумінні зумовлюється 

загальним змістом об'єктивного права у цілому, що панує у суспільстві, 

зокрема справедливості, і є його складовою. 

Отже, інтерес може охоронятися як законом, так і правом, а може не 

охоронятися, не задовольнятися чи не забезпечуватися, оскільки такий інтерес 

є незаконним і спрямований на обмеження прав і свобод інших фізичних і 

юридичних осіб, обмежує захищені Конституцією та законами України 

інтереси суспільства і держави або не відповідає Конституції, законам 

України, загальновизнаним принципам права. Наголос на «охороні законом» 

чи законності того чи іншого інтересу законодавець робить не завжди, 

зважаючи на те, що згадувані у законах інтереси не суперечать Конституції 

України або випливають з її змісту [32, с. 39]. Таке акцентування, про що, у 

першу чергу, свідчать Цивільний процесуальний кодекс, Кримінальний 

процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, застосовується 

лише у разі, коли не виключено можливість шляхом зловживання інтересами, 

прагненнями, використовуючи ті чи інші юридичні норми, забезпечити 

реалізацію незаконних інтересів [163, с. 108]. 

Особливого значення набуває чітке розмежування понять «інтерес» (у 

вузькому розумінні) і «суб'єктивне право», логічно-смисловий зв'язок між 

якими є очевидним: і те, й інше опосередковується об'єктивним правом, 

гарантується і охороняється державою тощо [33, с. 142]. 

Зокрема, і суб'єктивне право, і пов'язаний з ним інтерес є дозволами. 

Різниця лише в тому, що суб'єктивне право – це дозвіл, що відображається 

тезою «Дозволено усе, що передбачено законом», а пов'язаний з ним інтерес – 

дозвіл, який відображено тезою: «Дозволено все, що не забороняється 

законом». Законний інтерес відображає лише легітимне прагнення свого носія 

до того, що не заборонено законом, тобто тільки його бажання, мрію, потяг до 

нього, а отже і не юридичну, а фактичну (соціальну) можливість. Це прагнення 
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у межах сфери правового регулювання до користування певним конкретним 

матеріальним або нематеріальним благом. Відмінність такого блага від блага, 

яке охоплюється змістом суб'єктивного права, полягає у тому, що 

користування благом, на яке особа має право, визначається можливістю в 

рамках закону, а до якого має законний інтерес – без вимог певних дій від 

інших осіб або чітко встановлених  меж поведінки [117, с. 74]. 

Системний аналіз, який провів Конституційний Суд України, 

свідчить, що поняття «законний інтерес» у всіх випадках вживання його у 

законах України у логіко-смисловому зв'язку з поняттям «права» має один і 

той же зміст [21, с. 83]. 

Під приватними інтересами розуміють будь-які інтереси службовця, 

обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими 

позаслужбовими стосунками з іншими фізичними чи юридичними особами, в 

тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у 

зв’язку з його членством або діяльністю в громадських, політичних та 

релігійних організаціях. 

Саме по собі приховування наявного приватного інтересу вже може 

розцінюватися як порушення службової дисципліни.  

Наслідками конфлікту інтересів стають порушення таких 

основоположних принципів будь-якого демократичного суспільства взагалі та 

державної служби зокрема, як: демократизм, пріоритет прав людини і 

громадянина, законність, гуманізм, соціальна справедливість, об’єктивність, 

доцільність, служіння українському народу.  

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

зобов’язаний: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або 

потенційного конфлікту інтересів; 

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли 

прокурор дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального 
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чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального 

конфлікту інтересів; 

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів. 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не може 

прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до 

прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь 

своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб. 

Безпосередній керівник прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури України, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання 

звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання 

повідомлення про наявність у підлеглого йому прокурора реального чи 

потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання 

конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідного прокурора. 

У разі існування у прокурора сумнівів щодо наявності в нього 

конфлікту інтересів він зобов’язаний звернутися за роз’ясненнями до 

територіального органу Національного агентства. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 

повноваження органів прокуратури, мають передбачати порядок та шляхи 

врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони 

регулюють. 

Так, ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції» закріплює 

заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів. 

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 

1) усунення прокурора від виконання завдання, вчинення дій, 

прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи 

потенційного конфлікту інтересів; 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням прокурором 
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відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень; 

3) обмеження доступу прокурора до певної інформації; 

4) перегляду обсягу службових повноважень прокурора; 

5) переведення на іншу посаду; 

6) звільнення прокурора. 

Прокурор може самостійно вжити заходів щодо врегулювання 

проблеми шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням 

підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику, до повноважень 

якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. 

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку 

можливість його приховування. 

Працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у разі 

надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 

незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких 

заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа 

співробітників; 

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника 

(за наявності) [136]. 

Якщо прокурор виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав 

майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він 

зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово 

повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника [136]. Про 

виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка 

складається акт, який підписується прокурором та його безпосереднім 

керівником. 

Працівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які 
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звільнилися, забороняється: 

1) протягом року з дня припинення діяльності в прокуратурі укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – 

підприємцями, якщо прокурор до дня припинення діяльності в прокуратурі 

здійснював повноваження щодо підготовки чи прийняття відповідних рішень 

щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення діяльності в прокуратурі 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган прокуратури. 

При цьому необхідно звернути увагу, що існує визначений строк дії 

таких обмежень, а саме один рік з моменту припинення служби в 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Такий відносно нетривалий 

строк є найбільш оптимальним з огляду на неприпустимість встановлення 

надмірних обмежень для громадян, які звільнилися з органів прокуратури. З 

іншого боку, такий строк є достатнім, аби усунути або значно послабити 

можливості особи недобросовісно використовувати своє попереднє службове 

становище. 

Працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не можуть 

мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. У 

разі виникнення таких обставин працівники прокуратури вживають заходів 

щодо усунення їх у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці 

обставини добровільно не усунуто, працівники прокуратури в місячний термін 

з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому 

порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування [136]. У разі 
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неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, 

підлягає звільненню із займаної посади. 

Відтак Україна, яка йде шляхом розбудови демократичної, правової, 

соціальної держави із розвиненим громадянським суспільством, повинна 

створити усі умови для попередження можливих випадків виникнення 

конфлікту інтересів у діяльності органів прокуратури. І не в останню чергу це 

стосується проведення активної освітньої та виховної роботи серед майбутніх 

прокурорів з метою вироблення ними на рівні свідомості установки на те, що 

їх діяльність пов’язана із служінням суспільству та державі, у якій вони 

живуть і працюють, тобто у своїх діях державні службовці повинні керуватися 

об’єктивно існуючими суспільно-державними потребами, а не власними 

інтересами.  

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» в 

органах прокуратури обов’язково повинна бути прийнята Антикорупційна 

програма. Генеральний прокурор України несе персональну відповідальність 

за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної 

стратегії. 

Антикорупційна програма повинна передбачати: визначення засад 

загальної бачення політики стосовно запобігання та протидії корупції щодо 

напрямків відповідальності органів прокуратури, заходи з їх реалізації, а також 

з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної 

програми; оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, причини, що їх 

породжують, та умови, що їм сприяють; заходи щодо усунення виявлених 

корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні 

ресурси; навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування; процедури щодо моніторингу, оцінки 

виконання та періодичного перегляду програм; інші спрямовані на запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.  

На жаль, наразі антикорупційної програми з виконання заходів 
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Антикорупційної стратегії в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ще 

не прийнято. 

Органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та 

кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють 

співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення 

процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі 

осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, 

передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору 

України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури 

України на підставі взаємних письмових гарантій. 

Співробітництво органів прокуратури з компетентними органами 

інших держав не може здійснюватися всупереч конституційним гарантіям 

України та її договірним зобов’язанням щодо прав людини. 

Належна антикорупційна міжнародна співпраця прокуратури 

неможлива без постійного інформаційного обміну. Під наданням інформації 

можна розуміти розголошення такої інформації, яка може допомогти будь-якій 

зі сторін міжнародного права у порушенні чи проведенні розслідування або 

інших процесуальних дій, пов'язаних із корупційними правопорушеннями, або 

сприяти поданню такою стороною відповідного запиту. 

Правовий механізм обміну інформацією відповідними органами 

врегульований низкою положень міжнародних актів, зокрема: ст. 46 «Взаємна 

правова допомога», ст. 48 «Співробітництво між правоохоронними органами», 

ст. 61 «Збирання та аналіз інформації про корупцію та обмін такою 

інформацією» Конвенції Організацій Об’єднаних Націй проти корупції тощо. 

Прокуратура України відповідно до міжнародних договорів та 

кримінального процесуального законодавства України здійснює 

співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення 

процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі 
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осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, 

передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору 

України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури 

України на підставі взаємних письмових гарантій. 

Співробітництво органів прокуратури з компетентними органами 

інших держав не може здійснюватися всупереч конституційним гарантіям 

України та її договірним зобов’язанням щодо прав людини. 

Генеральна прокуратура України в порядку, передбаченому Законом 

«Про міжнародні договори України», бере участь у підготовці міжнародних 

договорів України щодо співробітництва у сфері кримінального судочинства, 

укладає міжвідомчі міжнародні договори України про співробітництво з 

питань діяльності прокуратури з відповідними державними органами 

іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких 

належать питання, що регулюються договорами. 

Пропозиції щодо укладення Генеральною прокуратурою 

міжнародних договорів України міжвідомчого характеру погоджуються з 

Міністерством закордонних справ України. 

Рішення про проведення переговорів і підписання міжвідомчих 

міжнародних договорів, що укладаються Генеральною прокуратурою України, 

у тому числі щодо надання повноважень на здійснення таких дій, приймається 

Генеральним прокурором України. Ведення переговорів щодо підготовки 

тексту міжвідомчого міжнародного договору України, його укладення, 

встановлення його автентичності або підписання здійснюється лише 

уповноваженими на те особами. 

Міжвідомчі міжнародні договори України, укладені Генеральною 

прокуратурою України, реєструються у Міністерстві юстиції України 

відповідно до законодавства. Оригінали текстів міжнародних міжвідомчих 

договорів України зберігаються у Міністерстві закордонних справ. 

Контроль автентичності текстів міжвідомчих міжнародних договорів 
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України, укладених Генеральною прокуратурою України, українською та 

іноземною мовами здійснюється Міністерством закордонних справ України. 

Денонсація міжнародних міжвідомчих договорів України, укладених 

Генеральною прокуратурою, здійснюється Генеральною прокуратурою [151]. 

Механізми повернення коштів та іншого майна прокуратурою в 

рамках міжнародної співпраці встановлюються низкою міжнародних та 

національних законодавчих актів, зокрема: 

1) у ст. 3 Конвенції ООН проти корупції зазначено, що сфера її дії 

поширюється і на призупинення операцій (заморожування), арешту, 

конфіскації та повернення доходів від злочинів, визнаних такими згідно із 

цією Конвенцією. Главою V Конвенції конкретизуються заходи повернення 

цих активів:  

– запобігання переказам доходів, здобутих злочинним шляхом, та їх 

виявлення (ст. 52); 

– заходи щодо безпосереднього повернення майна (ст. 53); 

– механізми вилучення майна шляхом міжнародного співробітництва 

у питаннях конфіскації (ст. 54); 

– міжнародне співробітництво з метою конфіскації (ст. 55); 

– спеціальне співробітництво (ст. 56); 

– повернення активів та розпорядження ними (ст. 57); 

– підрозділи для збирання оперативної фінансової інформації (ст. 58); 

– двосторонні та багатосторонні договори і домовленості (ст. 59); 

2) відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт і 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, від 08.11.1990 держави-

учасниці вживають таких заходів: 

– конфіскаційні заходи (ст. 2, 13-20). Процедури застосування 

конфіскації регулюються законодавством запитуваної сторони. Запитувана 

сторона повинна враховувати висновки щодо фактів, які викладені в 

обвинувальному вироку чи судовому рішенні запитуючої сторони або на яких 
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побічно ґрунтується такий обвинувальний вирок чи судове рішення. Якщо 

конфіскація полягає у вимозі сплати грошової суми, компетентний орган 

запитуваної сторони конвертує цю суму у валюту цієї сторони за обмінним 

курсом, який діє на час прийняття рішення про застосування конфіскації [18, с. 

58]. Запитувана сторона розпоряджається будь-якою конфіскованою власністю 

відповідно до свого внутрішнього законодавства, якщо зацікавлені сторони не 

дійдуть іншої згоди; 

– слідчі та прелімінарні заходи для забезпечення її спроможності 

встановлювати і відслідкувати власність, яка підлягає конфіскації (ст. 3, 11, 

12). На прохання іншої сторони, яка порушила кримінальне переслідування 

або судовий розгляд справи з метою конфіскації, сторона вживає необхідних 

прелімінарних заходів, таких як заморожування чи накладення арешту, з 

метою запобігання будь-якому використанню, передачі або розпорядженню 

власністю, яка пізніше може бути предметом клопотання про конфіскацію або 

яка може бути такою, що відповідатиме вимогам клопотання. Сторона, яка 

отримала клопотання про конфіскацію, вживає, за наявності відповідного 

прохання, заходів, стосовно будь-якої власності, яка є предметом клопотання 

або яка може бути такою, що відповідає вимогам клопотання; 

– спеціальні слідчі повноваження та методи, які полягають в 

уповноваженні судів або інших компетентних органів видавати 

розпорядження про надання банківських, фінансових або комерційних 

облікових документів або про їх вилучення (ст. 4) тощо; 

3) у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV також визначено порядок повернення в 

Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних 

правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, 

одержаними внаслідок корупційних правопорушень.  

Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та 
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протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму щодо виконання судових рішень, які стосуються 

конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, покладається на 

Міністерство юстиції України, а в частині вчинення процесуальних дій у 

межах розслідування кримінальних справ щодо легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму – на 

Генеральну прокуратуру України.  

Доходи, одержані злочинним шляхом, що були конфісковані у зв'язку 

з провадженням у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму та підлягають поверненню в 

Україну або в іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного 

договору України з цією державою щодо розподілу конфіскованих активів чи 

доходів від розміщення цих активів. Кошти, одержані Україною за таким 

міжнародним договором, зараховуються до спеціального фонду Державного 

бюджету України, якщо інше не встановлено законом. 

Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалентне 

їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України можуть 

бути повністю або частково передані іноземній державі, судом або іншим 

компетентним органом якої винесено вирок (рішення) щодо конфіскації. 

 

 

2.2. Форми та методи діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури України 

 

Сьогодні в нашій державі дуже гостро відчувається проблема 

корупції, і вирішити її можливо лише реалізацією комплексу антикорупційних 

заходів, які необхідно послідовно здійснювати в кожній зі сфер суспільних 

відносин. Такий комплекс заходів повинен бути спрямований не лише на 

викорінення корупції як явища, а й запобігати умовам, що можуть сприяти її 
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виникненню. 

Органи прокуратури до основних завдань, що ставлять перед собою, 

віднесли протидію корупції, у тому числі її організованим формам.  

Сучасні правопорушники певною мірою змінили форми і методи 

протиправної діяльності, дедалі частіше спрямовують свої зусилля на 

встановлення контролю над найбільш прибутковими сферами економічних 

відносин, залучають до реалізації корисливих задумів корумпованих 

представників органів влади, намагаються проникнути до управлінських 

структур різних рівнів для лобіювання власних інтересів. Значна частина 

кримінальних формувань має тісні міжрегіональні та міжнародні зв’язки. 

Завдяки вжитим заходам антикорупційної діяльності органами 

прокуратури залишається більш менш контрольована ситуація в усіх регіонах 

держави, про що органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують 

суспільство шляхом повідомлень у засобах масової інформації. 

Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік 

звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про 

діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та 

аналітичних даних [151]. 

Керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому 

пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники 

засобів масової інформації, не менш як двічі на рік інформують населення 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності 

на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних 

даних. 

Інформація про діяльність Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури оприлюднюється в загальнодержавних та місцевих друкованих 

засобах масової інформації і на офіційних веб-сайтах органів прокуратури. 

Органи прокуратури оприлюднюють видані ними нормативно-правові акти та 

рішення з питань організації антикорупційної діяльності в порядку, 
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встановленому законом [151]. 

Нормативно-правовий акт – офіційний акт-волевиявлення (рішення) 

уповноважених суб'єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові 

норми з метою регулювання суспільних відносин [167, с. 24]. Інакше кажучи, 

нормативно-правовий акт становить собою рішення правотворчого органу, 

спрямоване на встановлення, зміну або скасування дії норм права [69, с. 32]. 

Рішення – це правовий акт-волевиявлення уповноважених суб'єктів 

права, який має індивідуальну спрямованість, стосується конкретної особи або 

вирішення конкретної юридичної справи. 

Відмінність між нормативним актом та іншими видами правових 

актів полягає у тому, що: по-перше, нормативно-правовий акт містить у собі 

правові норми, встановлює нові права і обов'язки, яких раніше не було, або 

змінює (скасовує) їх, тоді як інші юридичні акти не встановлюють нових норм 

права; по-друге, нормативно-правовий акт містить норми права загального 

характеру, а рішення (акт застосування норм права) має індивідуальну 

спрямованість.  

Усі нормативно-правові акти України і рішення Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури поширюють свою чинність або на всю 

територію України, або на певну адміністративну одиницю території, або на 

певне коло осіб. Нормативно-правові акти можуть бути побудовані і за певною 

ієрархічною структурою залежно від їх юридичної чинності.  

Саме нормативно-правові акти є правовою формою здійснення 

антикорупційної діяльності й одним з основних факторів, що можуть сприяти 

виникненню корупції в державі. З аналізу положень чинного законодавства 

можна констатувати, що у результаті корупційних діянь посадові, службові 

особи, використовуючи свої повноваження, можуть приймати такі 

неправомірні нормативно-правові акти і рішення: 

- що стосуються неправомірного надання переваг фізичним або 

юридичним особам з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з 
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прийняттям обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб; 

- що стосуються надання пільг окремим суб’єктам господарювання, 

а також делегування повноважень органів виконавчої влади або органів 

місцевого самоврядування; 

- щодо призначення на посаду близьких їм осіб; 

- в інтересах дарувальника; 

- щодо діяльності підприємств, установ чи організацій, з якими 

особа в подальшому уклала трудові договори (контракти) або вчинила 

правочини у сфері підприємницької діяльності. 

Зменшити масштаби проблем, що виникають внаслідок 

недосконалості законодавства, покликана антикорупційна експертиза проектів 

нормативно-правових актів, обов'язковість проведення якої передбачено ст. 55 

Закону України «Про запобігання корупції», оскільки саме цей інструмент є 

одним зі шляхів протидії корупції, що дозволяє викорінити корупціогенні 

норми ще на етапі підготовки проектів нормативно-правових актів. 

Антикорупційна експертиза – діяльність з виявлення в нормативно-

правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно 

чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією [136]. 

Завданнями антикорупційної експертизи є: 

1) проведення комплексного дослідження нормативно-правових актів 

та проектів нормативно-правових актів з метою виявлення корупціогенних 

факторів; 

2) підготовка обґрунтованих висновків щодо наявності або 

відсутності у нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових 

актів корупціогенних норм, надання пропозицій та рекомендацій щодо їх 

усунення [27]. 

Запровадження вказаної експертизи до національної практики 

протидії корупції обумовлено низкою факторів. Перш за все, це об’єктивні 



95 

фактори, пов’язані з особливостями вітчизняного правотворчого процесу. 

Правові помилки, колізії та іншого роду недоліки у змісті й формі нормативно-

правових актів можуть збільшити соціальну напруженість і конфліктність у 

суспільстві, бути, таким чином, криміногенно, в тому числі й корупціогенно, 

ризикованими та детермінувати вчинення відповідних злочинів [112, с. 66].  

Крім того, Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції 

містить офіційну вимогу до всіх держав-учасниць: «Кожна Держава-учасниця 

прагне періодично проводити оцінку відповідних правових інструментів та 

адміністративних заходів з метою визначення їх адекватності з точки зору 

запобігання корупції та боротьби з нею» (п. 3 ст. 5 Конвенції).  

Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) органами 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з порушенням вимог чинного 

законодавства, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, 

уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або 

можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою 

заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, 

органу державної влади, зокрема Національного агентства. 

Підзаконні нормативно-правові акти і рішення підлягають 

скасуванню не тільки у зв’язку з прийняттям їх у результаті корупційних 

діянь, а й у будь-якому іншому випадку, коли вони є незаконними, тобто 

суперечать Конституції та законам України. 

Судовий порядок визнання незаконними підзаконних нормативно-

правових актів, рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури передбачено 

Кодексом адміністративного судочинства (ст. 171-183-4).    

Стаття 171 КАС України визначає особливості провадження у 

справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів прокуратури. 

Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо: 

1) законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень 

Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради Автономної республіки 
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Крим;  

2) законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили 

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів 

владних повноважень. 

Право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких 

його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде 

застосовано цей акт [50]. 

Суд може визнати нормативно-правовий акт незаконним чи таким, 

що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили повністю або в 

окремій його частині, якщо у процесі розгляду справи щодо нормативно-

правового акта виявлено незаконність або невідповідність правовому акту 

вищої юридичної сили інших правових актів чи їх окремих положень, крім 

тих, щодо яких відкрито провадження в адміністративній справі, які 

впливають на прийняття постанови у справі. Суд визнає такі акти чи їх окремі 

положення незаконними або такими, що не відповідають правовому акту 

вищої юридичної сили. Постанова суду у справах щодо оскарження 

нормативно-правових актів оскаржується у загальному порядку [50]. 

Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є 

нікчемним.  

Законодавець визначив правочин як дії особи, спрямовані на набуття, 

зміну або припинення юридичних прав та обов’язків. Отже, законодавець 

виходить з того, що правочин є правомірною дією учасника правовідносин, 

який має для цього достатню дієздатність та переслідує певну мету, а саме: 

набуття, зміну, припинення суб’єктивних прав або виникнення у нього 

юридичних обов’язків.  

Згідно з ч. 1 ст. 203 і ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України, якщо 

нікчемність правочину встановлена законом, то визнання його таким судом не 
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вимагається. Отже, для визнання правочину нікчемним не потрібно рішення 

суду, бо цей наслідок правопорушення випливає з норми закону.  

Стаття 216 Цивільного кодексу України визначає такі правові 

наслідки нікчемності правочину: 

- вказаний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що 

пов’язані з його недійсністю; 

- у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана 

повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього 

правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли 

одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – 

відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент 

відшкодування; 

- якщо у зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні 

або особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають 

відшкодуванню винною стороною. 

Ці правові наслідки застосовуються, якщо законом не встановлені 

особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки окремих видів 

нікчемних правочинів. Правові наслідки нікчемного правочину, які 

встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін.  

Наявність антикорупційної експертизи проектів нормативно-

правових актів підтверджує обраний державою курс на оздоровлення 

державних органів шляхом раннього виявлення та усунення корупціогенних 

факторів нормативно-правового характеру. 

Прокурори, при здійсненні своїх повноважень, є незалежними від 

органів державної влади і місцевого самоврядування, але це ніяк не виключає 

їх взаємодії, зокрема між тими органами держави, що входять до системи 

антикорупційних. 

Так, законодавством передбачено широкий перелік форм участі 

прокурорів в організаційних заходах органів держави. Зокрема, Генеральний 
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прокурор може брати участь у засіданнях Верховної Ради і Кабінету Міністрів 

України, а прокурори нижчого рівня можуть виступати з доповідями про стан 

дотримання законності на відповідній території на сесіях місцевих рад, 

апаратних нарадах у місцевих державних адміністраціях. Прокурори можуть 

бути присутніми на засіданнях постійних комісій місцевих рад, на 

громадських засадах брати участь у роботі підкомісій і робочих груп у якості 

експертів, у роботі постійних комісій із законності й охорони громадського 

порядку. При цьому враховуємо специфічність, масштабність та важливість 

завдань, здійснення яких забезпечується Антикорупційною прокуратурою 

України. 

Отже, існує необхідність в удосконаленні й конкретизуванні 

організаційних основ системи прокуратури України, унормуванні питання 

взаємодії прокуратури з іншими органами держави, в першу чергу з 

Національним антикорупційним бюро України, Національною поліцією, 

Національним агентством з питань запобігання корупції, Службою безпеки 

України, Державною фіскальною службою України. 

Тому, на думку автора, розділ IІ «Організаційні основи системи 

прокуратури» Закону України «Про прокуратуру» необхідно доповнити 

статтею 15 такого змісту: 

«Стаття 15. Взаємодія прокуратури з іншими органами держави. 

1. Прокуратура взаємодіє з Національним антикорупційним бюро 

України, органами внутрішніх справ, Національним агентством з питань 

запобігання корупції, Службою безпеки України, Державною фіскальною 

службою України та іншими державними органами і органами місцевого 

самоврядування.  

2. Обмін інформацією між прокуратурою та іншими органами 

держави щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням 

керівників відповідних підрозділів. 

3. Умови і порядок обміну інформацією між прокуратурою та іншими 
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органами держави регулюються відповідними законами України і спільними 

нормативно-правовими актами прокуратури та відповідних органів.  

4. Передача інформації прокуратури іншим органам держави 

допускається тільки за письмовим розпорядженням Генерального прокурора 

України або його заступників». 

Антикорупційна діяльність прокуратури здійснюється 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 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). 

Зупинимося детальніше на адміністративно-правових методах 

антикорупційної діяльності прокуратури. Адміністративно-правові методи – 

це способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу органів 

прокуратури на підпорядковані їм об'єкти.  

З корупцією можна боротися використовуючи різні заходи: суто 

примусові, які полягають у виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних 

правопорушень і притягненні винних осіб до відповідальності, або 

превентивні, серед яких такі як покращення прозорості, підзвітності й 

доброчесності органів прокуратури, правовий захист громадян і підвищення 

правової обізнаності, підвищення етичних стандартів у діяльності працівників 

прокуратури, просвітницька робота з населенням та окремими цільовими 
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групами, виховання молоді у дусі неприйняття корупції. 

Наявні нині результати боротьби з корупцією, на думку вчених та 

практиків, підтверджують висновок про те, що репресивні заходи, які 

ґрунтуються на застосуванні суворих санкцій, спричиняють лише загострення 

цього суспільно небезпечного явища. Так, зі світового досвіду бачимо, що 

ефективні антикорупційні програми ґрунтуються на комплексному 

застосуванні примусових, запобіжних та просвітницьких процедур. 

За умов наявних масштабів розповсюдження корупції в суспільстві 

нове законодавство акцентує увагу саме на усуненні причин, а не на боротьбі з 

конкретними її проявами. Саме тому досить велику увагу приділено 

превентивним методам впливу. Разом з тим жоден з цих заходів не буде 

успішним, якщо під час їх реалізації буде відсутня підтримка з боку 

суспільства. Досвід багатьох країн свідчить, що активність громадян, 

зацікавлених у подоланні корупції, є головною передумовою досягнення 

високих результатів у здійсненні антикорупційної діяльності органами 

прокуратури. 

Отже, новації антикорупційного законодавства свідчать про 

позитивні зрушення на шляху до декорумпізації українського суспільства. 

Реформаційні зміни мають на меті комплексну трансформацію системи 

антикорупційної діяльності прокуратури, відповідно до міжнародних 

стандартів та успішних практик іноземних держав, і гармонізують 

законодавство України з європейськими стандартами.  

Проте, як наголошує директор Фундації «Відкрите суспільство» 

І. Сікора, нова антикорупційна реформа орієнтована переважно на 

вимірювання процесу боротьби з корупцією, замість конкретних і чітких 

результатів. Критерії для оцінювання успішності антикорупційної діяльності 

прокуратури планують розробляти «по ходу», що дасть широкий простір для 

інтерпретації навіть мінімальних успіхів як великої перемоги. 

 



101 

 

2.3. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури України 

 

 

Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури визначені статтею 81 Закону України «Про прокуратуру». 

Утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначення її 

структури і штату здійснюються Генеральним прокурором України за 

погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України. 

Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури регламентується Порядком проведення відкритого конкурсу з 

відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури і здійснюється її керівником за результатами 

відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і 

Генеральним прокурором України осіб. 

Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу 

визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України 

за результатами відкритого конкурсу.  

Відкритий конкурс здійснюється з інформуванням громадськості про 

початок його проведення, кандидатів, які подали заяви про участь у конкурсі, 

стан проведення конкурсу та його результати на офіційному веб-сайті 

Генеральної прокуратури України. 

Для забезпечення відкритості та прозорості процесу проведення 

конкурсу його перебіг фіксується за допомогою технічних засобів із 

забезпеченням трансляції у режимі реального часу засідань конкурсної комісії 
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в мережі Інтернет, а також з вільним доступом представників засобів масової 

інформації, журналістів. Інформація про час та місце проведення засідання 

конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної 

прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання. 

Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають визначеним 

законом вимогам, а саме:  

– прокурором місцевої прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 

права не менше двох років та володіє державною мовою; 

– прокурором регіональної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше 

трьох років; 

– прокурором Генеральної прокуратури України може бути 

призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора 

не менше п’яти років. 

Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків 

прокурора; 

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. 

Також на службу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не 

можуть бути прийняті особи, які протягом п’яти років до дня набрання 

чинності закону від 14.10.2014 працювали (проходили службу), незалежно від 

тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в 

органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової 

міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України та митних органах. 

Конкурс на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої 
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антикорупційної прокуратури складається з тестування на знання 

законодавства (професійний тест), тестування загальних здібностей та 

співбесіди. 

Основною метою тестування на знання законодавства (професійного 

тесту) є визначення рівня знань чинного законодавства. Тестування на знання 

законодавства триває не більше двох годин, а за його результатами робочою 

групою формується рейтинговий список від більшого до меншого, про що 

складається відповідний протокол, який спрямовується голові конкурсної 

комісії. 

Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення 

здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати інформацію за короткий 

час, знаходити причинні зв’язки і робити правильні висновки. Перевірка 

загальних здібностей кандидата передбачає визначення рівня логічних, 

вербальних та математичних здібностей. За результатами тестування робочою 

групою формується рейтинговий список від більшого до меншого, про що 

складається відповідний протокол, який спрямовується голові конкурсної 

комісії. 

Метою проведення співбесіди є з’ясування професійних і морально-

ділових якостей кандидата, необхідних для виконання службових обов’язків 

на посаді прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

відповідності рівня доходів способу життя кандидата тощо. На співбесіду 

запрошуються особи, які успішно склали тестування на знання законодавства і 

тестування загальних здібностей.  

Конкурсна комісія проводить співбесіду в кілька етапів. В першу 

чергу співбесіди проводяться з особами, які брали участь у конкурсі на 

зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі, подали заяви про участь у конкурсі на зайняття посад прокурорів 

цієї прокуратури та допущені конкурсною комісією до співбесіди. 

Після визначення переліку осіб, які успішно пройшли тестування на 
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знання законодавства і тестування загальних здібностей у цьому конкурсі, 

конкурсною комісією проводяться співбесіди з такими кандидатами.   

За результатами співбесіди на кожну посаду прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури конкурсною комісією 

рекомендуються кандидати. 

Щодо кандидатів, яких визначено конкурсною комісією на співбесіді 

і які не працюють в органах прокуратури, кадровим підрозділом Генеральної 

прокуратури України забезпечується проведення спеціальної перевірки, 

передбаченої Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального 

або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної 

перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України». 

Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує 

на зайняття посади в органах прокуратури, зокрема щодо: 

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з 

яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за 

корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, 

погашення; 

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним 

стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення; 

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій в органах прокуратури; 

4) наявності в особи корпоративних прав; 

5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в 
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психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, 

наявності наукового ступеня, вченого звання; 

6) відношення особи до військового обов’язку; 

7) наявності в особи допуску до державної таємниці; 

8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, 

передбаченої положеннями закону України «Про очищення влади». 

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка 

претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує двадцяти п’яти 

календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки. 

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на 

посаду не розглядається. 

Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на 

зайняття посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, подає до 

відповідного органу: 

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; 

2) автобіографію; 

3) копію паспорта громадянина України; 

4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; 

5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою 

Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; 

6) копію військового квитка або посвідчення особи 

військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 

7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). 

Особа, яка претендує на зайняття посади в Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі, також подає до Національного агентства свою 

декларацію. 

Спеціальна перевірка проводиться: 

1) Національною поліцією і Державною судовою адміністрацією 
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України – щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної 

відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення; 

2) Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку – щодо наявності в особи корпоративних прав; 

3) Національним агентством – щодо наявності в Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, відомостей про кандидата, а також щодо достовірності 

відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; 

4) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я, відповідним органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, 

Севастопольської міської державної адміністрації – щодо відомостей про стан 

здоров’я кандидата (в частині перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я); 

5) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері освіти, відповідним органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, 

Севастопольської міської державної адміністрації, центральним органом 

виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівником 

навчального закладу – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, 

вченого звання; 

6) Службою безпеки України – щодо наявності в особи допуску до 

державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку 

(в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби 

безпеки України); 

7) Міністерством оборони України, військовими комісаріатами 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя – щодо 

відношення особи до військового обов’язку (за винятком випадків 
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персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України). 

До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші 

центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у 

сфері протидії корупції з метою перевірки відомостей про майбутнього 

прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана 

керівником органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності – особою, 

яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків, подається до Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури у семиденний строк з дати надходження запиту 

[184, с. 75]. 

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду в 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі приймається після проведення 

спеціальної перевірки. 

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки 

відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим 

законодавством вимогам для зайняття посади, керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури відмовляє претенденту у призначенні на посаду. 

Особи, щодо яких проведено спеціальну перевірку, мають право на 

ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі 

незгоди з результатами перевірки можуть подати відповідному органу 

державної влади свої зауваження у письмовій формі. Ці зауваження 

підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження [142]. 

Документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття 

посади, для проведення спеціальної перевірки, у разі призначення її на посаду 

в органах прокуратури передаються для зберігання в особовій справі, а в разі 

відмови у призначенні на посаду повертаються цій особі під розписку. 

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до 

складу якої входять: 
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1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України; 

2) сім осіб, визначені Верховною Радою України. 

Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не 

менше шести осіб. У разі якщо протягом трьох місяців з дня призначення до 

складу комісії представників Генеральним прокурором України Верховна Рада 

України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається 

повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб. Інформація про дату, 

час та місце проведення конкурсу, про кандидатів, які подали заяву про участь в 

конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури 

України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу. 

Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну з 

адміністративних посад у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 

подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд 

Генерального прокурора України. Кандидати на посаду керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються на розгляд 

Генерального прокурора України. 

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій 

адміністративній прокуратурі проводиться публічно з вільним доступом 

представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної 

комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та 

аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація 

про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 

години до початку засідання. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в 

службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або в 

службових приміщеннях Генеральної прокуратури України (регіональної чи 

місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших службових 
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приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої 

прокуратури). 

До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих 

самих містах, в яких розташовані територіальні управління Національного 

антикорупційного бюро України. 

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України. 

Зазначимо, що у вітчизняних словниках термін «безпосередній» 

характеризується як «прямий, зовсім близький, наближений, який не має 

проміжних ланок, здійснюється без посередництва кого-, чого-небудь, який 

прямо впливає на щось або зумовлює його» [12, с. 71]. У свою чергу, 

підпорядкування – це ієрархічна залежність підлеглих осіб від керівника. Тож 

підпорядкування безпосереднє обумовлене значними організаційними та 

правовими зв`язками між керівником (носієм владних повноважень) і 

підпорядкованою йому особою (особами), які дозволяють першому, без будь-

яких проміжних ланок, впливати на поведінку чи організаційно-правове 

становище других шляхом вирішення кадрових питань, застосування 

заохочень і дисциплінарних стягнень, надання вказівок, розпоряджень, 

доручень, здійснення контролю за виконанням підлеглими своїх 

функціональних обов’язків. 

Прокурорами вищого рівня для керівників управлінь, відділів та їх 

заступників, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є 

керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший 

заступник та заступник, для заступника та першого заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. Генеральний прокурор України, його перший 

заступник та заступники не мають права давати вказівки прокурорам 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які 
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прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного 

характеру, які стосуються організації діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, видаються за обов’язковим погодженням 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший 

заступник і заступник в межах строку, на який їх було призначено, без їх згоди 

не можуть бути переведені до іншого підрозділу Генеральної прокуратури 

України або до регіональної чи місцевої прокуратури. 

Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів у разі їх 

вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює 

прокурор, який визначається Генеральним прокурором України із числа своїх 

заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) 

або керівників департаментів Генеральної прокуратури. 

Особою, яка в установленому чинним законом порядку приймає 

рішення про звільнення прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури з посади, є керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

Працівники прокуратури, на яких поширюється законодавство щодо 

конфлікту інтересів, повинні вживати заходів щодо недопущення його 

виникнення та заходів щодо його врегулювання, якщо він все ж таки виник.  

Врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів є 

значно складнішим та більш трудомістким процесом, ніж його попередження. 

Щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту 

інтересів закон стосовно працівників прокуратури вимагає вживати таких 

заходів: 

– усунення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті, що здійснюється за рішенням керівника відповідного органу 
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прокуратури у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру 

та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення 

відповідних дій інших працівників прокуратури [136]; 

– обмеження доступу прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури до певної інформації, що здійснюється за рішенням керівника 

органу прокуратури, у випадку якщо конфлікт інтересів, пов’язаний з таким 

доступом, має постійний характер, а також за можливості продовження 

належного виконання прокурором повноважень на посаді за умови такого 

обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому 

працівнику органу прокуратури; 

– перегляд обсягу службових повноважень прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, що здійснюється за рішенням керівника органу 

прокуратури у разі, якщо конфлікт інтересів у його діяльності має постійний 

характер, пов’язаний з конкретним повноваженням прокурора, а також за 

можливості продовження належного виконання ним службових завдань у разі 

такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями 

іншого працівника; 

– переведення прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури на іншу посаду, що здійснюється за рішенням керівника органу 

прокуратури у разі, якщо конфлікт інтересів у його діяльності має постійний 

характер і не може бути врегульований шляхом усунення такого прокурора від 

виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті, обмеження його доступу до інформації, перегляду його 

повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності 

вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та 

професійним якостям прокурора. 

Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою 

прокурора; звільнення прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів 
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здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у його 

діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший 

спосіб, в тому числі через відсутність його згоди на переведення або на 

позбавлення приватного інтересу. 

Також прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

зобов’язаний протягом 30 днів після призначення на посаду передати в 

управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права у 

порядку, встановленому законом. 

Передача прокурором належних йому корпоративних прав 

здійснюється в один із таких способів: 

1) укладення договору управління майном із суб’єктом 

підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та 

іншими фінансовими інструментами); 

2) укладення договору про управління цінними паперами, іншими 

фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем 

цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами; 

3) укладення договору про створення венчурного пайового 

інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з 

компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління 

активами. 

Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів 

венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних 

паперів такого інституту спільного інвестування. 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не може 

укладати договори із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями 
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цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють 

члени його сім’ї. 

Прокурор в одноденний термін після передачі в управління належних 

йому підприємств та корпоративних прав зобов’язаний письмово повідомити 

про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії 

укладеного договору. 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діє 

виключно в інтересах держави. 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

зобов’язаний при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися 

політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних 

політичних переконань або поглядів, не використовувати службові 

повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих 

політиків. 

В умовах боротьби з корупцією в Україні одним із першочергових 

завдань є встановлення чітких правил, вимог до поведінки працівників 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якими вони зобов’язані 

керуватися під час виконання своїх службових повноважень. Етична 

підготовка, наявність загальних вимог до поведінки цих осіб є одним із 

суттєвих інструментів у протидії корупційним явищам.  

Під терміном «професійна етика прокурора» слід розуміти конкретно 

визначений набір моральних норм, який слугує керівництвом поведінки в 

прокурорській діяльності.  

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діє 

неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-

яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті 

погляди чи переконання. 

У межах реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура здійснює міжнародне співробітництво. 
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Висновки до розділу 2 

 

Зазначено, що прокурором Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури є: 

1) заступник Генерального прокурора України – керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

2) заступник керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури – на правах самостійних структурних підрозділів Генеральної 

прокуратури України; 

3) прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – на 

правах самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури 

України. 

Визначено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура – це 

самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, на яку 

покладаються такі функції 

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним 

антикорупційним бюро України; 

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних 

провадженнях; 

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, які передбачені чинним законом і мають відношення  до 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

З’ясовано, що усі обов’язки прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури умовно можна поділити на дві групи: 

– організаційно-розпорядчі обов'язки – обов'язки зі здійснення 

керівництва системою органів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Такі функції виконують, зокрема, керівник Спеціалізованої антикорупційної 
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прокуратури, його заступники, керівники регіональних прокуратур та їх 

заступники; 

– адміністративно-господарські обов'язки – обов'язки з управління 

або розпорядження державним майном. Такі повноваження в тому чи іншому 

обсязі є у начальників фінансових відділів, матеріально-технічних служб, їх 

заступників. 

Зазначено, що прокурорам Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, які звільнилися, забороняється: 

1) протягом року з дня припинення діяльності в прокуратурі укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – 

підприємцями, якщо прокурор до дня припинення діяльності в прокуратурі 

здійснював повноваження щодо підготовки чи прийняття відповідних рішень 

щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення діяльності в прокуратурі 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган прокуратури. 

Підкреслено, що Україна, яка йде шляхом розбудови демократичної, 

правової, соціальної держави із розвиненим громадянським суспільством, 

повинна створити усі умови для попередження можливих випадків 

виникнення конфлікту інтересів у діяльності органів прокуратури. І не в 

останню чергу це стосується проведення активної освітньої та виховної роботи 

серед майбутніх прокурорів з метою вироблення ними на рівні свідомості 

установки на те, що їх діяльність пов’язана із служінням суспільству та 

державі, в якій вони живуть і працюють, тобто у своїх діях державні службовці 

повинні керуватися об’єктивно існуючими суспільно-державними потребами, 
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а не власними інтересами.  

Запропоновано під рішенням Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури розуміти правовий акт-волевиявлення, який має індивідуальну 

спрямованість, стосується конкретної особи або вирішення конкретної 

юридичної справи. 

Зазначено, що нормативно-правові акти є одним із основних 

факторів, що можуть сприяти виникненню корупції в державі. З аналізу 

положень чинного законодавства можна констатувати, що у результаті 

корупційних діянь посадові, службові особи, використовуючи свої 

повноваження, можуть ухвалювати такі неправомірні нормативно-правові акти 

і рішення: 

- що стосуються неправомірного надання переваг фізичним або 

юридичним особам – з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з 

прийняттям обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб; 

- що стосуються надання пільг окремим суб’єктам господарювання, 

а також делегування повноважень органів виконавчої влади або органів 

місцевого самоврядування; 

- щодо призначення на посаду близьких їм осіб; 

- в інтересах дарувальника; 

- щодо діяльності підприємств, установ чи організацій, з якими 

особа в подальшому уклала трудові договори (контракти) або вчинила 

правочини у сфері підприємницької діяльності. 

Запропоновано розділ IІ «Організаційні основи системи прокуратури» 

Закону України «Про прокуратуру» доповнити cтаттею 15 такого змісту: 

«Стаття 15. Взаємодія прокуратури з іншими органами держави. 

1. Прокуратура взаємодіє з Національним антикорупційним бюро 

України, органами внутрішніх справ, Національним агентством з питань 

запобігання корупції, Службою безпеки України, Державною фіскальною 

службою України та іншими державними органами і органами місцевого 
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самоврядування.  

2. Обмін інформацією між прокуратурою та іншими органами 

держави щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням 

керівників відповідних підрозділів. 

3. Умови і порядок обміну інформацією між прокуратурою та іншими 

органами держави регулюються відповідними законами України і спільними 

нормативно-правовими актами прокуратури та відповідних органів.  

4. Передача інформації прокуратури іншим органам держави 

допускається тільки за письмовим розпорядженням Генерального прокурора 

України або його заступників».  

Підкреслено, що антикорупційна діяльність Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури здійснюється 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 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). 

Акцентовано на адміністративно-правових методах антикорупційної 

діяльності органів прокуратури, під якими запропоновано розуміти способи та 

прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу на підпорядковані 

об'єкти.  

Зазначено, що з корупцією можна боротися використовуючи різні 
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заходи: суто примусові, які полягають у виявленні, розслідуванні та розкритті 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень і притягненні винних 

осіб до відповідальності, або превентивні, серед яких: 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. 

З’ясовано, що призначення прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури регламентується Порядком проведення 

відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і здійснюється її керівником за 

результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і 

Генеральним прокурором України осіб. 

Визначено, що спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, 

яка претендує на зайняття посади в органах прокуратури, зокрема щодо: 

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з 

яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за 

корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, 

погашення; 

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним 

стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення; 

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій в органах прокуратури; 

4) наявності в особи корпоративних прав; 

5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, 

наявності наукового ступеня, вченого звання; 

6) відношення особи до військового обов’язку; 
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7) наявності в особи допуску до державної таємниці; 

8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, 

передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади». 

Запропоновано під терміном «професійна етика прокурора» розуміти 

конкретно визначений набір моральних норм, який слугує керівництвом 

поведінки в прокурорській діяльності. Прокурор Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури діє неупереджено, незважаючи на приватні 

інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, 

ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 
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Розділ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ 

УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Контроль за здійсненням антикорупційної діяльності 

прокуратурою 

 

Стабільність системи органів прокуратури потребує постійної 

підтримки бажаного для неї режиму законності та дисципліни. Законність і 

дисципліна – правовий режим, який знаходить своє відображення в чинному 

законодавстві і є наслідком відповідних форм та методів управління [17, с. 83]. 

Один з основних способів забезпечення законності та дисципліни є 

проведення контролю.  

Контроль за антикорупційною діяльністю прокуратури – це 

сукупність дій, спрямованих на спостереження за здійсненням 

антикорупційних заходів працівниками прокуратури. 

Метою контролю за антикорупційною діяльністю прокуратури є: 

встановлення відповідності діяльності прокуратури на території України; 

виявлення відхилень від конституційних засад і державних програм; 

визначення причин незаконної або недоцільної антикорупційної діяльності й 

засобів, спрямованих на удосконалення, розвиток діяльності прокуратури; 

встановлення передумов щодо притягнення винних до відповідальності. 

Службові повноваження здійснюються прокурором під зовнішнім 

контролем у разі, якщо усунення його від виконання завдання, вчинення дій, 

прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи 

потенційного конфлікту інтересів, обмеження його доступу до інформації чи 
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перегляд його повноважень є неможливим та відсутні підстави для його 

переведення на іншу посаду або звільнення. 

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах: 

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу 

прокуратури, стану та результатів виконання прокурором завдання, вчинення 

ним дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або 

розробляються прокурором або відповідним колегіальним органом з питань, 

пов’язаних із предметом конфлікту інтересів; 

2) виконання прокурором завдання, вчинення ним дій, розгляд справ, 

підготовка та прийняття ним рішень у присутності визначеного керівником 

органу прокуратури працівника; 

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі 

колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу. 

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю 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 прийняттям 

рішень. 

У роз’ясненні Міністерства юстиції України від 26.08.2011 «Участь 

громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної 

антикорупційної політики» справедливо визначено, що з корупцією можна 

боротися використовуючи різні заходи: суто репресивні, які полягають у 

виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних правопорушень і 

притягненні винних осіб до відповідальності, або превентивні, серед яких 

покращення прозорості, підзвітності й доброчесності державних структур, 

правовий захист громадян і підвищення правової обізнаності, підвищення 

етичних стандартів у діяльності публічних службовців, просвітницька робота з 

населенням та окремими цільовими групами, виховання молоді у дусі 

неприйняття корупції. 
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Але жоден з цих заходів не буде успішним, якщо під час їх реалізації 

буде відсутня підтримка з боку суспільства. Досвід багатьох країн свідчить 

про те, що активність громадян, зацікавлених у подоланні корупції, і є 

головною передумовою її подолання. 

Дослідження, яке Transparency International провело в Україні, також 

підтвердило, що найактивнішу роль у запобіганні корупції в державі відіграє 

громадянське суспільство. Нове антикорупційне законодавство наголошує на 

важливості здійснення громадського контролю за діяльністю новостворених 

антикорупційних органів, в тому числі і прокуратури. 

Право щодо обов'язкової участі громадськості у запобіганні корупції 

зазначено у Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, 

підписання якої 09 грудня 2003 р. міжнародною спільнотою стало однією з 

найбільш визначних подій в історії сучасних міжнародно-правових відносин у 

сфері запобігання корупції. 

У положеннях Конвенції ООН проти корупції, яка готувалася на 

основі найкращих практик у сфері запобігання корупції, серед іншого 

підкреслюється, що ефективна реалізація антикорупційної діяльності держави 

має базуватися на комплексному застосуванні примусових, попереджувальних 

та просвітницьких процедур, що може бути забезпечено виключно за умови 

спільної участі у цьому процесі органів влади та громадськості. 

Так, ст. 13 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції 

визначає необхідність участі суспільства у заходах щодо запобігання і протидії 

корупції, а для цього необхідно сприяти активній участі окремих осіб і груп за 

межами державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові 

організації та організації, що функціонують на базі громад, у запобіганні 

корупції й боротьбі з нею та для поглиблення розуміння суспільством факту 

існування, причин і небезпечного характеру корупції, а також загроз, що 

створюються нею. Цю участь слід зміцнювати за допомогою таких заходів: 

a) посилення прозорості й сприяння залученню населення до процесів 
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прийняття рішень; 

б) забезпечення для населення ефективного доступу до інформації; 

в) проведення заходів щодо інформування населення, які сприяють 

створенню атмосфери неприйняття корупції, а також реалізація програм 

державної освіти, у тому числі навчальних програм у школах та університетах; 

г) повага, заохочення та захист свободи пошуку, отримання, 

опублікування та поширення інформації про корупцію [202, с. 76]. 

Стаття 10 Конвенції ООН проти корупції передбачає, що з 

урахуванням необхідності боротьби з корупцією кожна держава-учасниця 

вживає, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, 

таких заходів, які можуть бути необхідними для посилення прозорості в її 

державному управлінні, у тому числі стосовно її організації, функціонування 

та, у належних випадках, процесів прийняття рішень. Такі заходи можуть 

включати:  

a) прийняття процедур або правил, які дозволяють членам суспільства 

отримувати у належних випадках інформацію про організацію, 

функціонування та процеси прийняття рішень у державних органах влади та, з 

належною увагою до захисту приватного життя і даних особистого характеру, 

про рішення та нормативно-правові акти, що стосуються членів суспільства;  

б) спрощення у належних випадках адміністративних процедур для 

полегшення доступу громадськості до компетентних органів, які приймають 

рішення;  

в) опублікування інформації, яка може включати періодичні звіти про 

ризики корупції в діяльності органів державної влади [57]. 

Інформування громадськості про результати антикорупційної 

діяльності, зокрема про вжиті заходи щодо її запобігання, факти притягнення 

службових осіб до відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової 

діяльності, корупційних правопорушень, здійснюється з метою забезпечення 

реалізації прав громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, 
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забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації.  

Сьогодні Генеральна прокуратура України оприлюднює на власному 

веб-сайті щорічні звіти про свою діяльність, у яких наводиться детальна 

статистика та аналітичні дані за основними напрямами діяльності 

прокуратури, в тому числі у сфері запобігання корупції.  

Право громадськості брати участь у заходах щодо запобігання 

корупції гарантується також статтею 21 Закону України «Про запобігання 

корупції». Громадські об'єднання, їх члени, представники і громадяни мають 

право: повідомляти антикорупційні органи про виявлені факти вчинення 

корупційних правопорушень працівниками прокуратури, реальний або 

потенційний конфлікт інтересів; одержувати від органів прокуратури 

інформацію про її діяльність щодо запобігання корупції в порядку, 

передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; 

проводити і замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів та їх проектів, подавати за результатами 

експертизи пропозиції до прокуратури, отримувати від неї інформацію про 

врахування поданих пропозицій; брати участь у заходах з питань запобігання 

корупції; здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання корупції з використанням форм контролю, які не суперечать 

законодавству.  

Роль громадянського суспільства у боротьбі з корупцією закріплена у 

чинному законодавстві шляхом запровадження інституту викривачів. Досвід 

країн, які побороли побутове хабарництво (Грузія, США, Японія, Сінгапур та 

інші), свідчить, що практика інформування суспільством антикорупційних 

органів про факти корупційних злочинів за кілька років може значно знизити 

рівень побутового хабарництва. Держава заохочує громадян до викриття 

інформації про корупційні злочини і гарантує захист таким особам. Якщо існує 

загроза життю, здоров'ю чи майну викривачів або їх близьких осіб внаслідок 

повідомлення ними про корупційне правопорушення, антикорупційні органи 
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можуть застосувати для їх захисту правові, організаційно-технічні та інші 

заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» (ст. 53). Закон проголошує: 

викривачі інформації про корупційні правопорушення та члени їх сім'ї не 

можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягнуті до 

дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку керівника або роботодавця 

іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, 

відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у 

зв'язку з повідомленням про корупційні правопорушення. Закон зобов’язує 

уповноважені органи держави розглядати анонімні звернення про корупційні 

правопорушення та вживати заходів для їх припинення. Такі повідомлення 

підлягають перевірці у термін не більше 15-ти днів від дня їх отримання. 

Крім громадського контролю за проведенням заходів 

антикорупційної діяльності органами прокуратури, здійснюється також і 

державний контроль. Зокрема, Верховна Рада України здійснює 

парламентський контроль за реалізацією заходів антикорупційної діяльності в 

межах, визначених Конституцією.  

Конституцією визначено: Парламент здійснює контроль за 

виконанням Державного бюджету (п. 4 ст. 85, ст. 96, 97); за використанням 

коштів Державного бюджету (ст. 98); за діяльністю Кабінету Міністрів (пп.11, 

13 ст. 85, ст. 87); за використанням іноземних позик (п. 14 ст. 85) тощо. Таким 

чином, питання, з яких здійснюється парламентський контроль в Україні, 

належать до найважливіших у життєдіяльності суспільства і держави. 

Парламентський контроль здійснюється на принципах: народовладдя; 

законності й доцільності контролю; визнання парламентського контролю 

вищою формою контролю в державі; врахування конституційного положення 

про те, що державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову; гласності контролю; відповідальності суб’єкта контролю 

перед державою та підконтрольними об’єктами за об’єктивність контролю; 
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систематичності, плановості, дійовості, неупередженості та ефективності 

контролю; визнання в процесі контролю пріоритету особистих прав і свобод 

людини і громадянина, відокремлення громадянського суспільства від 

держави [189, с. 91]. 

Механізм парламентського контролю полягає в тому, що останній 

здійснюється Верховною Радою України як безпосередньо, так і її органами, 

посадовими особами, народними депутатами України та спеціалізованими 

допоміжними інституціями – Уповноваженим Верховної Ради з прав людини 

та Рахунковою палатою [89, с. 100]. Отже, ця функція реалізується через певні 

визначені у законодавстві організаційно-правові форми. У світовій 

конституційній практиці найпоширенішими з них вважаються: запити до 

уряду; інтерпеляції; запитання усні та письмові; вотум недовіри та резолюція 

осуду уряду тощо. Застосування тих чи інших організаційно-правових форм 

парламентського контролю в різних країнах має особливості, обумовлені, 

насамперед, формою державного правління, а також специфікою структури та 

організації парламенту [111, с. 64]. 

Суб’єкти парламентського контролю в межах власної компетенції 

здійснюють контроль за виконанням Конституції й законів України, інших 

нормативно-правових актів Верховної Ради України органами прокуратури під 

час здійснення ними антикорупційної діяльності; вивчають документи органів 

прокуратури, досліджують практику виконання функцій та повноважень 

прокурорів; формулюють пропозиції й рекомендації щодо вдосконалення 

діяльності органів прокуратури, включаючи кадрові пропозиції. 

Щодо безпосередньо повноважень Верховної Ради у сфері контролю 

за дотриманням антикорупційного законодавства, то такі повноваження можна 

умовно поділити на два рівні: безпосередньо парламентський контроль за 

дотриманням антикорупційного законодавства (п. 33 ст. 85) та контроль за 

дотриманням антикорупційного законодавства шляхом прийняття кадрових 

рішень. Так, у Конституції (ст. 85) визначено, що до повноважень Верховної 
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Ради України у сфері управління діяльністю органів прокуратури належить: 

п. 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення 

щодо звіту про його виконання; п. 5) визначення засад внутрішньої та 

зовнішньої політики; п. 6) затвердження загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 

розвитку, охорони довкілля; п. 25) надання згоди на призначення Президентом 

України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри 

Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з 

посади; п. 33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених 

Конституцією. 

Основним Законом України збережено депутатський запит як 

класичний інструмент контролю за здійсненням антикорупційної діяльності. 

Згідно зі ст. 86 Конституції народний депутат України має право на сесії 

Верховної Ради звернутися із запитом до органу прокуратури. Прокурор 

обов’язково повинен повідомляти народному депутатові про результати 

розгляду запитів. 

Різновидом державного контролю є фінансовий контроль – один із 

найважливіших способів протидії корупції, який проявляється у здійсненні 

сукупності видів, форм і методів перевірки законності й доцільності 

здійснення фінансових операцій працівниками прокуратури. 

Оскільки корупція, як правило, пов’язана із протизаконним 

збагаченням, то метою фінансового контролю є спостереження за фінансовим 

станом вищезазначених осіб. Ретельний фінансовий контроль дозволяє 

оцінити задекларований і реальний фінансовий та майновий стан особи, і на 

підставі цього дійти висновків щодо наявності у неї можливих протизаконних 

джерел фінансових надходжень, пов’язаних з її службовою діяльністю.  

Ведення фінансового контролю покликано підвищити рівень довіри з 

боку громадян до владних інститутів. Працівники прокуратури зобов’язані 
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щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства декларацію за минулий рік за формою, що 

визначається Національним агентством. У разі відкриття валютного рахунку в 

установі банку-нерезидента прокурор зобов’язаний в десятиденний строк 

письмово повідомити про це Національне агентство із зазначенням номера 

рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента. Особа, яка претендує на 

зайняття посади прокурора у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, до 

призначення на відповідну посаду подає в установленому законодавством 

порядку відомості про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру, у 

тому числі за кордоном [136]. У випадку виявлення помилок у поданій 

претендентом на посаду декларації Національне агентство за його письмовим 

зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти календарних днів. 

Притягнення працівника прокуратури до відповідальності за неподання, 

несвоєчасне подання декларації або за подання у ній завідомо недостовірних 

відомостей не звільняє прокурора від обов’язку подати відповідну декларацію 

з достовірними відомостями. 

Декларування своїх статків – це необхідна складова цивілізованих 

відносин між державою та суспільством. Декларування слід розглядати як 

надання у встановленій законодавством формі працівником прокуратури 

відомостей про його фінансово-матеріальний стан, з метою контролю за 

законністю джерел його існування та збагачення.  

Декларація подається незалежно від того, перебуває об’єкт 

декларування на території України чи за її межами. 

Національне агентство проводить щодо декларації, поданої 

працівником прокуратури, такі види контролю: 

1) щодо своєчасності подання; 

2) щодо правильності та повноти заповнення; 

3) логічний та арифметичний контроль. 

Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється 
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протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, в який така декларація повинна бути 

подана. Якщо за результатами контролю встановлено, що прокурор не подав 

декларацію, Національне агентство письмово повідомляє його про факт 

неподання декларації, і прокурор зобов’язаний протягом десяти днів з дня 

отримання такого повідомлення подати декларацію. Одночасно Національне 

агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику 

органу прокуратури. 

Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з 

дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих 

відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність 

конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. 

Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу 

життя окремих прокурорів з метою встановлення відповідності їх рівня життя 

наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з 

декларацією прокурора. 

Моніторинг здійснюється на підставі інформації, отриманої від 

фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших 

відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня 

життя задекларованим майну і доходам. 

За вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, працівники прокуратури притягаються до 

кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності. 

Відомості про прокурорів, яких притягнуто до кримінальної 

відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та 

ведеться Національним агентством.  

Відомості до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
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корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться протягом 

трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації 

України до Національного агентства електронної копії рішення суду, яке 

набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

За пов’язані з корупцією правопорушення адміністративну 

відповідальність передбачено у Главі 13-А Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. До правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

відносяться: 

1) порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП); 

2) порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків (ст. 172-5 КУпАП); 

3) порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУпАП); 

4) порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів (ст. 172-7 КУпАП); 

5) незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку 

з виконанням службових повноважень (ст. 172-8 КУпАП); 

6) невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУпАП); 

7) порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з 

маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (ст. 172-9-1 КУпАП). 

Особи, які вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією, 

притягаються до адміністративної відповідальності.  

Адміністративна відповідальність – це специфічне реагування 

держави на адміністративне правопорушення, що полягає у застосуванні 

уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом 

стягнення до суб'єкта правопорушення [3, с. 208].  

Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, що 

застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, щодо подальшого додержання законів України, поваги до 
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правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як 

самим правопорушником, так і іншими особами [52]. 

Дисциплінарна відповідальність настає у випадку порушення 

працівником прокуратури обов’язків додержання дисципліни праці, правил 

внутрішнього розпорядку, за невиконання або недостатнє виконання 

службових обов’язків [91, с. 117].  

Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури 

передбачена Кодексом законів про працю України, Законом України «Про 

державну службу», Статутом про дисциплінарну відповідальність працівників 

прокуратури. 

Дисциплінарна відповідальність полягає у застосуванні 

дисциплінарної санкції – стягнення. Особливість дисциплінарної 

відповідальності прокурорів 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. 

Дисциплінарне стягнення накладається посадовою особою, 

безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня 

його виявлення. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 

шести місяців з дня вчинення проступку. 

До застосування дисциплінарного стягнення керівник органу 

прокуратури повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових 

пояснень. Стягнення оголошується в наказі і повідомляється прокуророві під 

розписку. 

Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
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корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження 

до Національного агентства від кадрової служби органу прокуратури завіреної 

в установленому порядку паперової копії наказу про накладення 

дисциплінарного стягнення. 

 

 

3.2. Досвід зарубіжних країн щодо здійснення антикорупційної 

діяльності та можливості його впровадження в Україні 

 

Складні виклики і завдання, що нині постали перед суспільством і 

державою в Україні, вимагають свого нагального вирішення. Перевіреним 

інструментарієм щодо цього є, у першу чергу, проведення системних реформ у 

всіх сферах державного управління, результативність яких залежить від успіху 

реалізації державної антикорупційної політики, запобігання та протидії 

корупції в Україні. 

Зменшення рівня корупції до безпечного в Україні можливе лише за 

умови вивчення та втілення в життя закордонного досвіду боротьби із цим 

вкрай негативним соціальним явищем в першу чергу успішно діючих в інших 

країнах політичних, правових та організаційних механізмів подолання 

корупції. Виділення та вивчення закордонних програм, які спрямовані на 

протидію хабарництву та корупції, що довели на практиці свою ефективність, 

являє собою величезні перспективи для запозичення позитивного іноземного 

досвіду, особливо за відсутності власного реально діючого механізму протидії 

корупції [201, с. 17].  

Сьогодні в Україні законодавчо визначено засади державної 

антикорупційної політики, основи запобігання корупції, правовий статус 

антикорупційних органів держави. Разом з тим утвердження новітніх форм і 

методів запобігання та протидії корупції в Україні потребує врахування 

відповідних позитивних практик, які зарекомендували себе за кордоном. Існує 
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ряд країн, які змогли знизити рівень корупції до мінімального, викорінили її в 

ряді секторів економіки, у провадженні дозвільних процедур, наданні 

публічних послуг тощо. 

Україна бере активну участь у міжнародному співробітництві щодо 

запобігання корупції, свідченням чого є підписання низки важливих 

міжнародних антикорупційних угод, зокрема Конвенції ООН проти корупції, 

Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією, Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією, Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією [7, с. 24].  

Однією з головних складових формування і реалізації ефективної 

антикорупційної діяльності є чітка взаємодія держави, антикорупційних 

органів, громадськості, взаємодія із цих питань з міжнародними організаціями, 

уповноваженими здійснювати заходи щодо протидії корупції на міжнародному 

рівні, а саме з:  

1) Організацією Об’єднаних Націй;  

2) Радою Європи; 

3) Європейським Союзом; 

4) Організацією економічного та соціального розвитку (OECP) в особі 

її Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії. Під час 

роботи цієї організації у 2003 р. схвалено Стамбульський план дій боротьби з 

корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії;  

5) Світовим банком; 

6) Міжнародним валютним фондом; 

7) Світовою організацією торгівлі;  

8) Групою держав проти корупції (GRECO), до якої Україна 

приєдналася з 1 січня 2006 р. у зв'язку з набранням чинності Цивільної 

конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, ставши сороковим членом 

цієї організації;  

9) Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок; 
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10) Організацією американських держав; 

11) різноманітними міжнародними міжурядовими організаціями; 

12) Міжнародною Асоціацією Прокурорів та Міжнародною 

Адвокатською Асоціацією тощо. 

Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається 9 грудня, 

згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН. 

У цей день в 2003 році в Мексиці, у місті Меріда, на політичній 

конференції високого рівня було відкрито для підписання Конвенцію ООН 

проти корупції, і вже 14 грудня 2005 року Конвенція набула чинності як 

міжнародний правовий документ, обов'язковий до виконання її сторонами. 

На кінець 2009 р. Конвенцію підписали близько 140 держав і близько 

80 – ратифікували. Україна ратифікувала цю угоду 18 жовтня 2006 р. 

Документ зобов'язує країни, які підписали його, відповідати перед законом. 

Карними вважаються хабарі, присвоєння бюджетних засобів і відмивання 

корупційних доходів. Згідно з одним із положень Конвенції необхідно 

повертати кошти до тієї країни, звідки вони поступили в результаті корупції. 

Також дуже важливим серед останніх документів Європейського 

Союзу у сфері боротьби з корупцією є Комюніке Європейської комісії від 

28 травня 2003 р. щодо комплексної політики Європейського Союзу з протидії 

корупції, в якому визначено основні засади боротьби з цим негативним 

явищем в Євросоюзі та окреслено принципи вдосконалення протидії корупції 

в нових країнах-членах, країнах-кандидатах і третіх країнах, а також Рамкове 

рішення Ради Європейського Союзу № 568 від 22 липня 2003 р. «Про боротьбу 

з корупцією в приватному секторі», в якому визначається поняття активної та 

пасивної корупції і встановлюються санкції щодо осіб, у тому числі 

юридичних, за вчинення такого роду злочинів [23, с. 68; 201]. 

Україна бере активну участь у зовнішньополітичній ініціативі 

держав-членів Європейського Союзу «Східне партнерство», яку було 

започатковано у 2009 р. з метою створення необхідних умов для прискорення 
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процесу політичного об’єднання й подальшої економічної інтеграції між 

Європейським Союзом і зацікавленими країнами-партнерами. 

Основними напрямами спільної діяльності органів державної влади, 

недержавних інституцій різних країн та міжнародних організацій щодо 

антикорупційної діяльності на міжнародному рівні є: 

1) здійснення заходів, спрямованих на посилення відповідальності за 

корупційні діяння. Міжнародні договори відносять корупцію до числа так 

званих конвенційних правопорушень. Конвенційні правопорушення – це 

правопорушення, склад яких встановлено міжнародними конвенціями. 

Прикладом нормативно-правових актів, які встановлюють відповідальність за 

конвенційні правопорушення у сфері протидії корупції, є: Конвенція про 

кримінальну відповідальність за корупцію 1999 р., Конвенція про цивільно-

правову відповідальність за корупцію 1999 р. У Конвенції про кримінальну 

відповідальність за корупцію 1999 р., крім закріплення домовленості держав 

про включення до свого національного кримінального законодавства окремих 

складів злочинів, міститься і визначення об'єктивної сторони корупції та 

супутніх їй злочинів.  

Держави-учасниці міжнародних угод щодо протидії корупції 

вживають необхідних правових та організаційних заходів з метою приведення 

норм національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів;  

2) здійснення заходів, спрямованих на посилення взаємної допомоги 

правоохоронним органам різних держав у протидії корупції. Взаємодопомога 

та взаємодія є свідченням того, що країни керуються не тільки національно-

державними інтересами, але й загальнолюдськими. У результаті аналізу 

міжнародних договорів у сфері антикорупційної діяльності можна визначити 

три форми взаємодії органів державної влади різних країн щодо запобігання 

корупції:  

– через своєчасне інформування відповідних міжнародних органів за 

своєю власною ініціативою, якщо є вагомі підстави вважати, що було вчинено 
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корупційне правопорушення; 

– через обробку запитів, які надходять від органів, відповідно до 

міжнародного законодавства уповноважених проводити розслідування або 

здійснювати провадження у справах про корупційні правопорушення; надання 

таким органам необхідної інформації на їх прохання; 

– через розробку системи заходів щодо сприяння збиранню доказів і 

конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом; 

3) здійснення заходів щодо видачі відповідно до будь-якого договору 

про екстрадицію. Видача здійснюється на умовах, передбачених 

законодавством запитуваної сторони або чинними договорами про 

екстрадицію, включаючи підстави, на яких запитувана держава може 

відмовити у видачі. Рішення про видачу іноземній державі осіб, які вчинили 

злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та рішення щодо 

транзитного перевезення зазначених осіб територією України приймається на 

підставі зобов'язань України відповідно до міжнародних договорів України. У 

разі якщо Україна не має відповідного міжнародного договору з іноземною 

державою, що запитує видачу, зазначені особи можуть бути видані за злочини, 

пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванням тероризму, виключно за умови дотримання принципу 

взаємності; 

4) здійснення заходів, спрямованих на посилення прямих контактів. 

Прямими контактами можна вважати контакти центральних органів, 

призначених державами-учасницями Конвенції ООН проти корупції, що 

відповідають за подання запитів або підготовку відповідей на такі запити, а 

також за вжиття заходів щодо їх задоволення або пересилання компетентним 

органам з метою їх подальшого задоволення. В окремих випадках прохання 

про надання взаємної допомоги або повідомлення, що стосуються такої 

допомоги, можуть надсилатися безпосередньо судовими органами. У таких 
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випадках копія подання надсилається одночасно центральному органу 

запитуваної Сторони через центральний орган запитуючої Сторони. Такі 

прохання або повідомлення можуть надсилатися через Міжнародну 

організацію кримінальної поліції (Інтерпол).  

Порядок співробітництва судів, прокурорів, слідчих в Україні з 

відповідними установами іноземних держав з питань протидії корупції 

визначає ст. 4 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до 

зазначеної статті на прохання компетентного органу іноземної держави під час 

виконання на території України процесуальних дій може застосовуватися 

процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України – за 

умови, що дане прохання не суперечить законодавству України; 

5) залучення громадськості до протидії корупції (зокрема, посилення 

прозорості та сприяння залученню населення до процесу прийняття рішень; 

забезпечення для населення доступу до інформації; проведення заходів щодо 

інформування населення, які сприяють створенню атмосфери несприйняття 

корупції, реалізація відповідних освітніх програм у школах та вищих 

навчальних закладах). 

Отже, можна стверджувати про активну позицію України щодо 

антикорупційної діяльності. Існує два стимули для України щодо 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). 

Європейський Союз щорічно вимірює рівень корупції в країнах-

членах. Найнижчий показник фіксується у країнах так званої старої демократії 

– західноєвропейських. Найвищі показники – у країн Східної Європи, Румунії, 

Болгарії, Балканських державах, тобто там, де боротьба з корупцією має 



138 

набагато коротшу історію. Експерти вважають, що досвід саме цих країн є 

найбільш прийнятним для України. 

Причини корупції для кожної з країн можуть відрізнятися, але 

головними серед них будуть: невдало побудована система державного 

управління (або незакінчені реформи в системі органів державного 

управління), непрофесійність топ-менеджерів у державі, відверто недосконала 

судова система, політична корупція в парламенті, брак політичної волі 

національних лідерів щодо ефективного протистояння проявам корупції, 

насамперед проявам політичної корупції, слабкість інститутів громадянського 

суспільства. 

Так, наприклад, В Ізраїлі антикорупційна атмосфера забезпечується 

системою «певного дублювання моніторингу» за можливими корупційними 

діями [174, с. 61]. Він здійснюється урядовими організаціями і спеціальними 

підрозділами поліції, відомством Державного контролера, що володіє 

незалежністю від міністерств і державних відомств, і громадськими 

організаціями типу «Відомства за чистоту уряду» [67, с. 49]. Ці організації 

досліджують можливі корупційні точки, а у разі їх виявлення інформують 

органи розслідування. В Ізраїлі, через значні соціальні пільги для урядовців і 

безжальне їх покарання у разі виявлення корупції, низова корупція практично 

відсутня. Доведених до суду корупційних злочинів в Ізраїлі не більше 5%, 

проте репутація людини, замішаної в корупційному скандалі, є вкрай 

небажаною [174, с. 62]. 

Високі стандарти громадянської поведінки у Великобританії є 

результатом політичних і законодавчих заходів, моральних змін та 

ефективного соціального контролю за державними службовцями [180, с. 55]. 

Ця країна має найдавніші традиції боротьби з корупцією. Систему 

антикорупційних механізмів тут врегульовано на законодавчому рівні. 

Перший закон про корупцію в державних органах був прийнятий ще в 1889 р., 

наступні закони про попередження корупції – в 1906 і 1916 рр. На відміну від 
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традиційних правових принципів, ці закони вимагають від посадових осіб 

доводити свою невинність. 

Друга особливість – це надзвичайно висока роль громадської думки, 

яка стежить за динамікою негативних явищ у суспільстві. Здебільшого 

громадські дебати точаться навколо питань, пов'язаних з лобіюванням і 

купівлею політичного впливу, проблем, створених зміною меж приватної і 

державної власності, моральним кліматом, хабарництвом, зловживаннями 

службовців місцевих органів влади, поліції, митної служби тощо [190]. 

Безпосередньо корупційні процеси у Великій Британії відстежує 

Комітет Нолана, заснований у жовтні 1994 року. Його зусилля зосереджені на 

основних ділянках громадського життя, які викликають найбільшу 

стурбованість громадськості: це члени парламенту, які працюють 

консультантами фірм, що прагнуть впливати на державну політику; це 

колишні міністри та інші посадові особи, що працюють в тих галузях індустрії, 

регулюванням яких перед тим займалися в уряді, та інші аспекти громадського 

життя [43, с. 118]. За результатами роботи Комітету палата Громад парламенту 

вирішила призначити парламентського директора стандартів, заборонити 

протекцію та розголосити сторонні заробітки членів парламенту. 

Вражаючий успіх Гонконгу сприяв тому, що цю модель стали 

запроваджувати в багатьох країнах світу, але у переважній більшості її 

успішність виявилася у кращому випадку середньою. Причини того, що копії 

гонконгської моделі не дали бажаних результатів, були проаналізовані у низці 

досліджень. Найважливішими причинами було названо: недостатній аналіз 

національного контексту (в тому числі конституційної та законодавчої бази та 

політичного середовища) щодо застосовності гонконгської моделі в інших 

країнах; надто широке коло повноважень цього нового органу, які не 

підтримуються відповідними людськими та фінансовими ресурсами для 

виконання усіх визначених завдань; нереалістичні очікування, спричинені 

хибною ідеєю, що одне-єдине агентство – навіть з надзвичайними 
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повноваженнями – може «вилікувати» корупцію без більш широкої системи 

ефективних запобіжних та репресивних елементів, що результативно 

виконують свої завдання. 

В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладено завдання 

знищення матеріальної, насамперед фінансової, бази злочинних угруповань. 

Це досягається двома шляхами: конфіскаційним (конфіскація майна) і 

створенням належної правової бази для унеможливлення «відмивання» 

«брудних» грошей [97, с. 105; 43]. Особливо слід виділити обов'язок 

банківських установ надавати правоохоронним органам інформацію про 

операції з грошима у розмірі понад 20 тис. євро за умов, що ця інформація 

буде використана виключно для розслідування. Законом закріплено правило: 

якщо громадянин робить внесок в банк у розмірі понад 50 тис. євро, він 

зобов'язаний пред'явити посвідчення особи. 

Генеральна лінія німецького уряду у сфері запобігання корупції 

полягає в тому, щоб в результаті законодавчих, організаційних, кадрових та 

інших заходів унеможливити зловживання державним службовцем своїм 

посадовим становищем [4; 15, с. 137]. 

Серед антикорупційних механізмів, які запроваджуються в 

Німеччині, слід назвати намір створити реєстр корумпованих фірм. У даному 

разі Німеччина йде шляхом іноземного досвіду, зокрема ізраїльського. А саме: 

фірма, внесена до реєстру корумпованих фірм, не має права виконувати будь-

які державні замовлення та стає об'єктом прицільної уваги правоохоронних 

органів. 

Антикорупційна політика Сінгапура вражає своїми успіхами. У 

момент отримання незалежності в 1965 р. Сінгапур був країною з високою 

корупцією. Сьогодні її центральною ланкою є постійно діючий 

спеціалізований орган з боротьби з корупцією – Бюро з розслідування 

випадків корупції, яке має політичну і функціональну самостійність. Цей 

незалежний орган розслідує і прагне запобігати випадкам корупції в 
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державному і приватному секторі економіки Сінгапура. Бюро перевіряє 

випадки зловживань серед державних чиновників і повідомляє про них 

відповідні органи для вживання необхідних заходів [23, с. 116; 174]. Бюро 

вивчає методи роботи потенційно схильних до корупції державних органів з 

метою виявлення можливих слабкостей в системі управління та у випадку 

необхідності рекомендує вжити відповідних заходів главам цих відділів. 

Головна ідея антикорупційної політики Сінгапура полягає в 

«прагненні мінімізувати або виключити умови, що створюють як стимул, так і 

можливість особи здійснення корумпованих дій». Це досягається за рахунок 

цілого ряду антикорупційних принципів, зокрема: 1) оплата праці державних 

службовців згідно з формулою, прив'язаною до середньої заробітної платні 

успішно працюючих в приватному секторі осіб; 2) контрольована щорічна 

звітність державних посадовців про їх майно, активи і борги; прокурор має 

право перевіряти будь-які банківські, акціонерні і розрахункові рахунки осіб, 

підозрюваних в порушенні Акта про запобігання корупції; 3) велика суворість 

у справах про корупцію саме щодо високопоставлених урядовців для 

підтримки морального авторитету непідкупних політичних лідерів; 4) 

ліквідація зайвих адміністративних бар'єрів для розвитку економіки [23, с. 117; 

174]. 

Сьогодні Сінгапур займає лідируючі місця у світі за відсутністю 

корупції, економічною свободою та розвитком. 

Японський досвід боротьби з корупцією доводить, що відсутність 

єдиного кодифікованого акта, направленого на боротьбу з корупцією, не 

перешкоджає ефективному вирішенню проблеми. Норми антикорупційного 

характеру містяться в багатьох національних законах [67, с. 96]. 

Особливе значення японський законодавець додає заборонам щодо 

політиків, державних і муніципальних службовців. Вони, зокрема, стосуються 

численних заходів, які політично нейтралізують японського чиновника щодо 

приватного бізнесу як під час служби, так і після звільнення [23; 174, с. 72]. 
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Як і в Сінгапурі, японський законодавець встановлює суворі 

обмеження фінансування виборчих кампаній, партій й інших політичних 

організацій, вводить жорстко регламентований порядок здійснення 

пожертвувань на користь кандидатів на виборах, політичних фондів, 

встановлює суворий порядок фінансової звітності [174, с. 78]. Порушення 

положень закону тягне за собою застосування санкцій. 

Японський законодавець кваліфікує як кримінальний злочин дії 

політиків, що «пробивають» за винагороду від зацікавленої особи вигідне для 

неї рішення шляхом впливу на державних, муніципальних службовців, а також 

юридичних осіб з 50% капіталу держави або місцевого самоврядування 

[174, с. 79]. 

В Японії, як і в багатьох країнах, одним з найголовніших напрямів 

боротьби з корупцією є кадрова політика. Японським державним службовцям 

гарантовано гідну оплату праці. Велику увагу японський законодавець 

приділяє етичній поведінці політиків і службовців. Так, з квітня 2000 р. в 

країні діє Закон «Про етику державних службовців», а також затверджені 

урядовим указом етичні правила державного службовця і норми 

адміністративних покарань за їх порушення. В етичних правилах державного 

службовця даються визначення «зацікавленої особи» і докладний перелік 

неетичних дій, що виключає довільне тлумачення вимог закону [174, с. 79]. 

У квітні 2001 р. в Японії набув чинності Закон «Про розкриття 

інформації». Цей акт гарантує громадянам право на доступ до офіційної 

інформації, що є у урядових установах, і можливість подати апеляцію в Раду з 

контролю за розкриттям інформації в тому випадку, якщо уряд вирішить не 

розкривати певну інформацію. Ці умови дозволили громадським організаціям 

викрити декілька випадків корупції. 

Таким чином, в Японії пріоритетними у сфері боротьби з корупцією 

стали: 1) заходи політичної економії (підзвітність політичного керівництва, 

реформа фінансування політичних партій і кампаній); 2) реформа державної 
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служби (гідна оплата праці, система стимулів); 3) забезпечення громадських 

свобод (система соціально-правового контролю і моральної дії на політиків з 

боку громадянського суспільства) [174, с. 80]. 

У свою чергу, в США накопичено практично найбільший досвід 

боротьби з корупцією. Організована злочинність тут вперше стала предметом 

обговорення на «високому рівні» ще у 1929 році, коли її вивченням займалась 

так звана Комісія Цікершема [4]. З того часу ця проблема перебуває в центрі 

уваги комісій, комітетів та підкомітетів, що створювались згідно з рішенням 

конгресу чи президента, які в результаті довгого та ретельного вивчення 

різних аспектів боротьби з організованою злочинністю та корупцією 

розробляли рекомендації, які були покладені в основу федеральних законів 

[201, с. 48]. 

Важливим організаційним заходом, здійсненим урядом США, було 

створення в червні 1970 р. Національної ради по боротьбі з організованою 

злочинністю, головним завданням якої стала розробка загальнонаціональної 

програми дій. Керівну роль в діяльності по боротьбі з організованою 

злочинністю відіграє Міністерство юстиції США, яке розробляє національну 

стратегію боротьби зі злочинністю в країні та здійснює методичне керівництво 

цією роботою. Головним підрозділом Міністерства юстиції, на яке 

безпосередньо покладено боротьбу з організованою злочинністю, є 

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) [47, с. 30]. 

У законодавстві США поняття корупції посадовців визначено 

достатньо широко. Воно включає ряд протиправних діянь, передбачених в 

основному в чотирьох главах розділу 18 Зводу Законів: «Хабарництво, нечесні 

доходи і зловживання своїм положенням публічними посадовцями», 

«Посадовці і службовці по найму», «Здирство і погрози», «Вибори і політична 

діяльність» [4]. 

Кримінальному переслідуванню за хабарництво в США піддаються 

не тільки ті, хто одержує хабарі, але і ті, хто їх дає. У Зводі Законів визначено 
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категорії посадовців-хабарників. Також до відповідальності притягається будь-

яка особа, яка надає винагороду за здійснення посадовцем протиправних дій. 

До відповідальності за корупційні дії притягуються як діючі, так і недіючі 

посадовці. 

Законодавство США, як і Японії, передбачає обмеження ділової 

активності колишніх державних посадовців після звільнення з органів 

державної влади [190]. 

Досвід Латвійської Республіки у сфері формування та реалізації 

державної антикорупційної політики, створення ефективного Бюро із 

запобігання та протидії корупції (KNAB), забезпечення прозорості доходів у 

державному секторі, зокрема шляхом вільного доступу через глобальну 

мережу Інтернет до інформації щодо окладів державних службовців та 

службовців, які займаються питаннями державних закупівель, декларування 

доходів і податкові компроміси та проведення інших заходів у сфері 

запобігання і протидії корупції заслуговують на увагу українських органів 

державної влади, інститутів громадянського суспільства та науково-експертної 

спільноти, чия діяльність має антикорупційний характер. Зазначений досвід 

становить інтерес і для вітчизняного бізнес-середовища, для якого корупція 

нині становить значну небезпеку. 

Напевно найбільш ефективною є система політичних і правових 

механізмів боротьби з корупцією Італійської Республіки, де над вирішенням 

цієї проблеми тісно взаємодіють громадські організації та державні установи 

[23, с. 240]. 

Парламент цієї країни заснував спеціальну Генеральну Раду по 

боротьбі з організованою злочинністю. Поряд з Радою засновані окружні 

управління по боротьбі з організованою злочинністю та мафією і окремо – 

Державне управління по боротьбі з мафією. 

До завдань даного колегіального органу входять: розробка стратегії 

по боротьбі з організованою злочинністю та визначення мети для кожного 
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поліцейського формування окремо; раціоналізація ресурсів та коштів, 

відведених для організації боротьби з організованою злочинністю, а також 

періодична перевірка досягнутих результатів в їх зв'язку із встановленими 

напрямками діяльності та, якщо необхідно, прийняття відповідних директив, 

спрямованих на усування недоліків або неефективних дій [5, с. 68]. 

Причому вся ця діяльність є відкритою для політичних партій, 

об'єднань громадян, засобів масової інформації. Зазначене управління надає 

можливість для участі в роботі інститутам соціального контролю [5, с. 69]. 

У цьому плані в 1993 році під тиском громадськості був прийнятий закон «Про 

угрупування мафіозного типу», який встановив сувору відповідальність за 

входження до злочинної організації типу мафія. Закон цей було включено до 

нового кримінального кодексу Італії окремою нормою: «Кожний, хто є членом 

злочинного угруповання мафіозного типу, у склад якого входить троє та більш 

чоловік, карається позбавленням волі строком від 3 до 6 років». 

Нове законодавство визначає конкретні ознаки, які притаманні 

мафіозним угрупованням, зокрема: залякування та підкорення силою інших 

людей, нав'язування їм «закону мовчання» та кругової поруки з метою 

вчинення кримінальних злочинів, встановлення прямого або непрямого 

правління і контролю за різного роду економічною діяльністю, отримання 

незаконних прибутків та незаконних пріоритетів в такій діяльності для себе та 

інших осіб, а також протистояння вільному волевиявленню при голосуванні. 

За цим законом відповідальність за вчинення злочину суттєво 

посилюється, якщо йдеться про входження в озброєне мафіозне угруповання. 

Озброєним вважається таке мафіозне угруповання, члени якого «володіють 

можливістю користуватись зброєю або вибухівкою для досягнення мети 

угруповання». При цьому не важливо, знаходиться зброя на руках у мафіозі, 

чи схована в тайниках.  

Застосування нового закону «Про угруповання мафіозного типу» 

здійснюється також під контролем громадськості та органів представницької 
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демократії, що дало змогу внести дестабілізацію в ряди мафії. Однією з форм 

такого контролю є заслуховування звітів Міністра внутрішніх справ у 

парламенті республіки два рази на рік. Такі багатоаспектні зусилля суб'єктів 

політики та італійської юстиції мають позитивні результати. З 1993 року до 

цього часу заарештовано більш як 3500 членів мафіозно-злочинних 

угруповань. 

Водночас це стало можливим завдяки реальному втіленню в 

політико-правове поле Італії принципів розподілу влади, незалежності судової 

влади від урядового впливу та втручання інших гілок влади. Завдяки цьому 

італійська судова система є найважливішою із трьох гілок влади в системі 

механізмів боротьби з корупцією. В Конституції Італії втілено політичне 

рішення про надання Верховній раді суддів виключних прав на заохочення та 

покарання суддів. Дві третини членів Ради обираються суддями і одна третина 

– політичними партіями. Крім того, адміністративні комісії мають статус 

судів, а Конституція передбачає адміністративне провадження з деяких 

кримінальних справ [5, с. 69]. Дієвим антикорупційним механізмом слід 

визнати також те, що судді, прокурори і слідчі вважаються членами однієї 

професії і регулярно міняються ролями [190]. Кожна прокуратура є 

автономною. Кожний прокурор має такі ж гарантії незалежності, як і судді. 

Існує досить поширена думка, що корупцію можна перемогти за 

допомогою сильної держави, диктатури, репресій. Проте досвід Китаю, де 

показові розстріли урядовців-казнокрадів давно стали звичайною практикою, 

підтверджує зворотне. Репресивні заходи за уявної ефективності навряд чи 

дадуть бажаний результат – кількість хабарників, якщо і зменшиться, то 

ненабагато, водночас суми хабарів автоматично злетять до небес як платня за 

підвищений ризик. Крім того, репресивні заходи можуть призвести до різкого 

посилення однієї з «корпорацій» посадовців – правоохоронних органів, які 

отримають монопольне право вирішувати, кого страчувати, а кого милувати, зі 

всіма відповідними наслідками [67, с. 26]. 
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Демократичний режим хоча і не гарантує свободу від корупції взагалі 

та хабарництва зокрема, але принаймні забезпечує більше можливостей для 

боротьби з нею. По-перше, конкуренція партій викриває корупцію правлячої 

верхівки. По-друге, свобода слова дозволяє пресі контролювати державних 

службовців. Громадянське суспільство, як інститут, властивий 

демократичному режиму, здатний підвищити ефективність діяльності 

незалежних комісій по боротьбі з корупцією. Подібні органи успішно 

функціонують у Гонконгу, Сінгапурі, Малайзії, Тайвані [67, с. 27]. 

Яскравим прикладом «культури прозорості» є Південна Корея. Так, з 

1999 р. в Сеулі діє програма «OPEN» – система контролю за розглядом заяв 

громадян чиновниками міської адміністрації, яка свого часу спричинила 

справжню сенсацію серед національних антикорупційних програм. Програма є 

показником реалізованої політичної волі на боротьбу з корупцією [174, с. 133]. 

Вільний доступ до інформації про стан речей виключає необхідність 

особистих контактів з урядовцями або пропозиції їм хабарів з метою 

прискорити завершення процесу ухвалення рішення. Таким чином, «OPEN» 

шляхом виключення особистого спілкування урядовців і громадян як 

необхідної умови існування корупції виконує основну свою задачу – 

попередження корупційних діянь і відновлення довіри громадян до міської 

адміністрації [174, с. 134]. 

Отже, як видно, зарубіжне антикорупційне законодавство 

розвивається у бік запобігання корупційним правопорушенням. 

Проведений аналіз особливостей боротьби з корупційними злочинами 

в Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Італії, США та інших країнах дозволяє 

сформувати уявлення про основи передової національної антикорупційної 

стратегії, розвитку якої потребує сьогоднішня Україна, зокрема: 

1) сильна політична воля вищого керівництва держави до боротьби з 

корупцією і сформована на її основі єдина державна політика у сфері боротьби 

з корупцією, яка б включала комплекс заходів державного, політичного, 
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економічного, соціального і правового характеру [4; 174]. Ні законодавчі, ні 

адміністративні, ні будь-які інші заходи, що спрямовані на протидію корупції, 

не можуть бути ефективними, якщо немає політичної волі на всіх рівнях 

влади; 

2) організований соціальний контроль з боку громадянського 

суспільства за всією системою державного управління (неодмінною умовою 

для цього є створення атмосфери прозорості) і забезпечена можливість 

порушення в цих рамках кримінального переслідування правопорушників [23]. 

Важливу роль тут відіграють дійсно незалежні ЗМІ; 

3) незалежність судової влади. Такий підхід всебічно ілюструє 

правоохоронна система Італії, США, Великобританії, Франції та інших країн; 

4) жорстка підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями, 

перед реально незалежним органом, що здійснює моніторинг чистоти 

діяльності державних службовців, а також наділений повноваженнями щодо 

притягнення до відповідальності посадовців незалежно від їх місця в 

ієрархічній структурі влади [190]. 

Ми поділяємо думку автора, що ці положення можуть являти собою 

фундамент успішної антикорупційної діяльності в Україні. 

Водночас кризові явища у військово-політичній, соціально-

економічній, бюджетно-фінансовій і гуманітарній сферах життєдіяльності 

Української держави зумовлюють проблеми у формуванні та реалізації 

державної антикорупційної політики, невідомі для більшості держав 

Євросоюзу. Конструктивне розв’язання цих проблем потребує об’єднання 

зусиль вітчизняного та зарубіжного науково-експертного середовища, 

представників органів державної влади, інститутів громадянського суспільства 

та бізнесу. Налагодження відповідного діалогу сприятиме напрацюванню 

нових законодавчих й інституційних механізмів запобігання та протидії 

корупції в Україні, сприятиме формуванню нової антикорупційної філософії та 

ідеології державного управління і державної служби, а також утвердженню 
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негативного ставлення до корупції в суспільстві. 

Також необхідно: 

– сформувати на базі вищих юридичних закладів постійно діючі 

науково-експертні платформи для проведення різноформатних 

комунікативних заходів із проблем реалізації антикорупційної діяльності;  

– активізувати наукові дослідження щодо ефективної реалізації засад 

антикорупційної діяльності та проблем запобігання корупції в органах 

публічної служби; 

– запровадити в навчальний процес обов’язкове вивчення навчальних 

дисциплін, модулів і тем, присвячених питанням формування 

антикорупційних органів та реалізації антикорупційної діяльності; 

– підготувати навчальний посібник «Антикорупційна діяльність 

України» для використання в навчальному процесі під час підвищення 

кваліфікації посадових осіб публічної влади. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Визначено, що контроль за антикорупційною діяльністю прокуратури 

– це сукупність дій, спрямованих на спостереження за здійсненням 

антикорупційних заходів працівниками прокуратури. 

Зазначено, що метою контролю за антикорупційною діяльністю 

прокуратури 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. 

Підкреслено, що службові повноваження здійснюються прокурором 
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під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення його від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах 

реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження його доступу до 

інформації чи перегляд його повноважень є неможливим та відсутні підстави 

для його переведення на іншу посаду або звільнення. 

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах: 

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу 

прокуратури, стану та результатів виконання прокурором завдання, вчинення 

ним дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або 

розробляються прокурором або відповідним колегіальним органом з питань, 

пов’язаних із предметом конфлікту інтересів; 

2) виконання прокурором завдання, вчинення ним дій, розгляд справ, 

підготовка та прийняття ним рішень у присутності визначеного керівником 

органу прокуратури працівника; 

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі 

колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу. 

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю 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 дій чи прийняття рішень. 

Акцентовано на можливості боротьби з корупцією в країні з 

використанням різних заходів: суто репресивних, які полягають у виявленні, 

розслідуванні та розкритті корупційних правопорушень і притягненні винних 

осіб до відповідальності, або превентивних, серед яких покращення 

прозорості, підзвітності й доброчесності державних структур, правовий захист 

громадян і підвищення правової обізнаності, підвищення етичних стандартів у 

діяльності публічних службовців, просвітницька робота з населенням та 

окремими цільовими групами, виховання молоді у дусі неприйняття корупції. 

Визначено, що роль громадянського суспільства у боротьбі з 
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корупцією закріплена у чинному законодавстві шляхом запровадження 

інституту викривачів.  

Зазначено, що, крім громадського, за проведенням заходів 

антикорупційної діяльності органами прокуратури здійснюється державний 

контроль. Зокрема, Верховна Рада України здійснює парламентський контроль 

за реалізацією заходів антикорупційної діяльності в межах, визначених 

Конституцією України.  

Зазначено, що різновидом державного контролю є фінансовий 

контроль – один із найважливіших способів протидії корупції, який 

проявляється у здійсненні сукупності видів, форм і методів перевірки 

законності й доцільності здійснення фінансових операцій працівниками 

прокуратури. 

Підкреслено, що ретельний фінансовий контроль дозволяє оцінити 

задекларований і реальний фінансовий та майновий стан особи, і на підставі 

цього дає змогу дійти висновків щодо наявності у неї можливих 

протизаконних джерел фінансових надходжень, пов’язаних з її службовою 

діяльністю.  

З’ясовано, що декларування своїх статків – це необхідна складова 

цивілізованих відносин між державою та суспільством. Декларування слід 

розглядати як надання у встановленій законодавством формі працівником 

прокуратури відомостей про його фінансово-матеріальний стан з метою 

контролю за законністю джерел його існування та збагачення.  

Зазначено, що за вчинення корупційних правопорушень або 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, працівники прокуратури 

притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності. 

Визначено, що дисциплінарна відповідальність полягає у 

застосуванні дисциплінарної санкції – стягнення. Особливість дисциплінарної 

відповідальності прокурорів полягає у тому, що, крім дисциплінарних 
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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. 

Обґрунтовано, що сьогодні в Україні законодавчо визначено засади 

державної антикорупційної політики, основи запобігання корупції, правовий 

статус антикорупційних органів держави. Разом із тим утвердження новітніх 

форм і методів запобігання та протидії корупції в Україні потребує врахування 

відповідних практик, які позитивно зарекомендували себе за кордоном. Існує 

ряд країн, які змогли знизити рівень корупції до мінімального, викорінили її в 

ряді секторів економіки, у провадженні дозвільних процедур, наданні 

публічних послуг тощо. 

Підкреслено, що однією з головних складових формування і 

реалізації ефективної антикорупційної діяльності є чітка взаємодія держави, 

антикорупційних органів, громадськості, взаємодія із цих питань з 

міжнародними організаціями, уповноваженими здійснювати заходи щодо 

протидії корупції на міжнародному рівні, а саме з:  

1) Організацією Об’єднаних Націй;  

2) Радою Європи; 

3) Європейським Союзом; 

4) Організацією економічного та соціального розвитку (OECP) в особі 

її Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії. Під час 

роботи цієї організації у 2003 р. схвалено Стамбульський план дій боротьби з 

корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії;  

5) Світовим банком; 

6) Міжнародним валютним фондом; 

7) Світовою організацією торгівлі;  

8) Групою держав проти корупції (GRECO), до якої Україна 
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приєдналася з 1 січня 2006 р. у зв'язку з набранням чинності Цивільної 

конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, ставши сороковим членом 

цієї організації;  

9) Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок; 

10) Організацією американських держав; 

11) різноманітними міжнародними міжурядовими організаціями; 

12) 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 у 2009 р. з метою створення необхідних умов для 

прискорення процесу політичного об’єднання й подальшої економічної 

інтеграції між Європейським Союзом і зацікавленими країнами-партнерами. 

Визначено, що основними напрямами спільної діяльності органів 

державної влади, недержавних інституцій різних країн та міжнародних 

організацій щодо антикорупційної діяльності на міжнародному рівні є: 

1) здійснення заходів, спрямованих на посилення відповідальності за 

корупційні діяння. Держави – учасниці міжнародних угод щодо протидії 

корупції вживають необхідних правових та організаційних заходів з метою 

приведення норм національного законодавства у відповідність до міжнародних 

стандартів;  

2) здійснення заходів, спрямованих на посилення взаємної допомоги 

правоохоронним органам різних держав у протидії корупції. У результаті 

аналізу міжнародних договорів у сфері антикорупційної діяльності можна 

визначити три форми взаємодії органів державної влади різних країн щодо 

запобігання корупції:  

– через своєчасне інформування відповідних міжнародних органів за 

своєю власною ініціативою, якщо є вагомі підстави вважати, що було вчинено 

корупційне правопорушення; 
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– через обробку запитів, які надходять від органів, відповідно до 

міжнародного законодавства уповноважених проводити розслідування або 

здійснювати провадження у справах про корупційні правопорушення; надання 

таким органам необхідної інформації на їх прохання; 

– через розробку системи заходів щодо сприяння збиранню доказів і 

конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом; 

3) здійснення заходів щодо видачі відповідно до будь-якого договору 

про екстрадицію;  

4) здійснення заходів, спрямованих на посилення прямих контактів. 

Прямими контактами можна вважати контакти центральних органів, 

призначених державами – учасницями Конвенції ООН проти корупції, що 

відповідають за подання запитів або підготовку відповідей на такі запити, а 

також за вжиття заходів щодо їх задоволення або пересилання компетентним 

органам з метою їх подальшого задоволення; 

5) залучення громадськості до протидії корупції (зокрема, посилення 

прозорості та сприяння залученню населення до процесу прийняття рішень; 

забезпечення для населення доступу до інформації; проведення заходів щодо 

інформування населення, які сприяють створенню атмосфери несприйняття 

корупції, реалізація відповідних освітніх програм у школах та вищих 

навчальних закладах). 

Підкреслено, що існує два стимули для України щодо 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, та зазначено, що їх антикорупційна діяльність 

розвивається у бік запобігання корупційних правопорушень. 
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Наголошено, що кризові явища у військово-політичній, соціально-

економічній, бюджетно-фінансовій і гуманітарній сферах життєдіяльності 

Української держави зумовлюють проблеми у формуванні та реалізації 

державної антикорупційної політики, не відомі для більшості держав 

Євросоюзу. Підкреслено, що конструктивне розв’язання цих проблем потребує 

об’єднання зусиль вітчизняного та зарубіжного науково-експертного 

середовища, представників органів державної влади, інститутів 

громадянського суспільства та бізнесу. Визначено, що налагодження 

відповідного діалогу сприятиме напрацюванню нових законодавчих й 

інституційних механізмів запобігання та протидії корупції в Україні, 

формуванню нової антикорупційної філософії та ідеології державного 

управління і державної служби, а також затвердженню негативного ставлення 

до корупції в суспільстві. 

Обґрунтовано необхідність формування на базі вищих юридичних 

закладів постійно діючих науково-експертних платформ для проведення 

різноформатних комунікативних заходів із проблем реалізації антикорупційної 

діяльності.  

Запропоновано активізувати наукові дослідження щодо ефективної 

реалізації засад антикорупційної діяльності та проблем запобігання корупції в 

органах публічної служби; запровадити в навчальний процес обов’язкове 

вивчення навчальних дисциплін, модулів і тем, присвячених питанням 

формування антикорупційних органів та реалізації антикорупційної 

діяльності; підготувати навчальний посібник «Антикорупційна діяльність 

України» для використання в навчальному процесі під час підвищення 

кваліфікації посадових осіб публічної влади. 
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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 
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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. 

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 
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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 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 
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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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