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АНОТАЦІЯ 

 

Подоляка С. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом». – Київ, 2019. 

У дисертації комплексно досліджено теоретико-правові засади протидії 

корупції в органах прокуратури в Україні. Визначено новітнє концептуальне 

праворозуміння функціональної природи органів прокуратури, 

проаналізовано протидію корупції в органах прокуратури як об’єкта 

адміністративно-правового наукового дослідження, досліджено генезис 

протидії корупції в органах прокуратури України. Висвітлено особливості 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури, його складові, а також схарактеризовано акти 

реалізації норм адміністративного права як важливого елементу механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури. 

З’ясовано, що протидія корупції в органах прокуратури в 

адміністративно-правовому аспекті – це система заходів, спрямованих на 

реалізацію державної антикорупційної політики в органах прокуратури, яка 

включає в себе правові, організаційні, фінансові, ідеологічні, психологічні та 

інші засоби, що здійснюються у процесі реалізації відповідної управлінської, 

а також суто функціональної діяльності інституцій прокуратури; управління 

відповідними процесами, забезпечення реалізації дій, спрямованих на 

виявлення, припинення корупційних діянь, усунення їх наслідків, а також 

мінімізацію корупціогенних ризиків, які є причинами виникнення корупції, 

що забезпечує мінімізацію виявів цього негативного явища в майбутньому. 
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Обґрунтовано, що для постреволюційного періоду розвитку 

законодавства щодо протидії корупції в органах прокуратури України (з 2014 

року) характерні такі ознаки: 1) проголошення курсу на протидію корупцію у 

державі, зокрема і в органах прокуратури України; 2) реформування органів 

прокуратури України з метою зменшення корупційних ризиків (конкурсні 

процедури призначення на посаду, забезпечення участі громадськості в 

діяльності прокуратури, розширення прокурорського самоврядування тощо); 

3) застосування люстрації до прокурорських працівників, які обіймали 

відповідні посади протягом 2010-2014 років; 4) створення спеціального 

органу для проведення досудового розслідування корупційних злочинів 

працівників прокуратури; 5) запровадження системи електронного 

декларування статків працівників прокуратури та створення механізмів для їх 

перевірки. 

Досліджено, що акти реалізації норм адміністративного права у системі 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури України слід розглядати як волевиявлення посадових 

осіб органів прокуратури чи відповідних органів, яке спрямоване на 

протидію корупції, що забезпечує реалізацію адміністративно-правових норм 

у внутрішній та зовнішній діяльності органів прокуратури, спрямованих на 

мінімізацію й усунення корупційних виявів у суспільному житті загалом та 

органах прокуратури зокрема. 

Розкрито види суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

України та їх адміністративно-правовий статус. Визначено їх мету, завдання, 

функції, принципи і гарантії діяльності, виявлено специфіку юридичної 

відповідальності посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури. 

Серед суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури за характером 

адміністративно-правового статусу слід виокремити: 1) уповноважених 

держаних органів влади, їхні підрозділи та посадових осіб; 2) громадян та їх 

об’єднання.  
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За фактором структурної та ієрархічної належності суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури можна виділити: 1) внутрішніх суб’єктів 

протидії корупції (ті, що належать до системи органів прокуратури);                

2) зовнішніх суб’єктів протидії корупції (ті, що здійснюють протидію корупції 

в органах прокуратури, але не належать до її системи).  

За рівнем спеціалізації до суб’єктів протидії в органах прокуратури 

належать: 1) органи та особи, для яких протидія корупції становлять основну 

сферу діяльності (НАБУ; САП; НАЗК); 2) правоохоронні органи, для яких 

протидія корупції є частиною загальної правоохоронної діяльності (СБУ; 

Національна поліція України; підрозділи прокуратури, ДБР); 3) органи, та 

особи, для яких протидія корупції не є основною сферою діяльності, а 

здійснюється у міру адміністративно-правового статусу (адміністративні 

посади в органах прокуратури, якщо діяльність не реалізується у статусі 

правоохоронців, КМУ, ВРУ, Президента України тощо). 

Виведено, що основними принципами протидії корупції в органах 

прокуратури є: законність, верховенство права, націленість на практичний 

результат, невідворотність покарання, поєднання заходів запобігання та 

боротьби з корупцією, пріоритетність усунення причин та умов виникнення 

корупції, негласного та гласного контролю за корупційними ризиками, інші 

принципи протидії корупції в системі органів прокуратури України. 

Досліджено адміністративно-правові форми та методи протидії корупції 

в органах прокуратури, розкрито зміст організаційних засобів забезпечення 

протидії корупції в органах прокуратури, а також значення рівнів та напрямів 

адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури. 

Виділено низку організаційних засобів протидії корупції в органах 

прокуратури України: обмеження щодо використання службового становища 

чи своїх повноважень; обмеження щодо одержання подарунків; запобігання 

одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; 

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 
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держави; обмеження спільної роботи близьких осіб; достатнє матеріальне 

забезпечення, розмір якого визначено нормою закону; забезпечення 

фінансування прокуратури не нижче рівня, що забезпечує можливість 

повного і незалежного здійснення її повноважень відповідно до закону, а 

також законодавче гарантування повного і своєчасного фінансування 

прокуратури; визначення на організаційному рівні прозорої процедури 

відбору кадрів на конкурсній основі та порядку звільнення з адміністративної 

посади; антикорупційний моніторинг. 

Окрему увагу приділено висвітленню ролі оптимізації функціонально-

організаційної структури суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, 

а також ключовим напрямам впровадження концепції адміністративно-

правового забезпечення протидії корупції в органах прокуратури. Розглянуто 

можливості використання позитивного зарубіжного досвіду організації та 

діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури. 

Наголошено на тому, що у подальшому, ймовірно, адміністративне 

законодавство буде розвиватися не лише в напрямі посилення 

відповідальності за вчинені адміністративні правопорушення, а й у напрямі 

запобігання методами заохочення, виховання, ефективної організації 

діяльності тощо. Якщо така тенденція навіть не стане домінуючою, у будь-

якому випадку відповідні методи протидії корупції відіграватимуть велике 

значення у підзаконному адміністративно-правовому регулюванні 

антикорупційної діяльності. 

На основі досвіду Польщі встановлено, що слід доповнити Закон 

України «Про прокуратуру» ст. 6-1 «Взаємодія органів прокуратури з 

громадськими організаціями» зокрема положеннями такого змісту: «1. У 

своїй діяльності органи прокуратури України взаємодіють з громадськими 

організаціями на засадах добросовісного партнерства»; «2. При ГПУ, САП, 

обласних прокуратурах на громадських засадах діють громадські ради 

сприяння діяльності прокуратури та громадські ради із запобігання корупції 

в органах прокуратури України, куди на конкурсних засадах відбираються 
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представники найбільш представницьких громадських організацій»; «3. 

Утворення рад, визначених у п. 2 Закону, здійнюється на добровільних 

засадах»; «4. Будь-які громадяни та представники інших організацій можуть 

бути присутніми на засіданні рад на правах неафілійованих членів, а якщо це 

не суперечить цілям, обговорюваним на порядку денному, виступати на 

таких радах із заявами та пропозиціями». 

Ключові слова: прокуратура, корупція, протидія корупції, 

адміністративне законодавство, адміністративні правовідносини, 

адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правовий статус, 

суб’єкти протидії корупції, правоохоронні органи. 
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SUMMARY 

 

Podolyaka S. A. The administrative and legal counteraction to 

corruption in prosecutor's offices in Ukraine. – The qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – PJSC 

«Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel 

Management». – Kyiv, 2019. 

In the thesis the theoretical and legal principles of counteraction corruption 

in the prosecutor's office in Ukraine are analyzed. The newest conceptual legal 

understanding of the functional nature of the prosecutor's offices is determined, 

corruption is analyzed in the organs of the prosecutor's office as an object of 

administrative-legal scientific research, the study of the genesis of counteraction to 

corruption in the organs of the prosecutor's office of Ukraine was conducted. The 

peculiarities of the mechanism of the administrative-legal regulation of 

counteraction to corruption in the prosecutor's offices, its components, and the acts 

of implementation of the norms of administrative law as an important element of 

the mechanism of administrative and legal regulation of counteraction to 

corruption in the prosecutor's offices are described. 

It was clarified that the anti corruption in the prosecutor's offices in the 

administrative-legal aspect is a system of measures aimed at the implementation of 

the state anticorruption policy in the prosecutor's offices, which includes legal, 

organizational, financial, ideological, psychological and other means, carried out in 

the process; implementation of the relevant administrative, as well as purely 

functional activity of the institutions of the prosecutor's office; management of 

relevant processes, ensuring implementation of actions aimed at identifying, 

stopping corrupt acts, eliminating their consequences, as well as minimizing 

corruption-related risks, which are the causes of corruption, which minimizes the 

manifestations of this negative phenomenon in the future. 
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It is substantiated that for the post-revolutionary period of development of 

the legislation on combating corruption in the organs of the prosecutor's office of 

Ukraine (from 2014) the following features are: 1) proclamation of the course on 

combating corruption in the state, in particular, in the organs of the prosecutor's 

office of Ukraine; 2) reform of the prosecutor's office of Ukraine in order to reduce 

corruption risks (competitive procedures for appointment to the post, ensuring 

public participation in the activities of the prosecutor's office, expansion of the 

prosecutor's self-government, etc.); 3) application of lustration to prosecutors who 

occupied the corresponding positions during 2010-2014; 4) creation of a special 

body for conducting pre-trial investigation of corruption crimes of prosecutors;    

5) the introduction of a system of electronic declaration of the wages of employees 

of the prosecutor's office and attempts to create mechanisms for their verification. 

It was investigated that acts of implementation of the norms of 

administrative law in the system of the mechanism of the administrative and legal 

regulation of counteraction to corruption in the prosecutor's offices in Ukraine 

should be considered as the will of the officials of the prosecutor's offices or the 

relevant bodies, which is aimed at counteracting corruption, ensures the 

implementation of administrative and legal norms in the internal and external the 

activities of the prosecutor's office aimed at minimizing and eliminating corruption 

manifestations in public life in general and in the organs of the prosecutor's office. 

The types of anti-corruption subjects in the prosecutor's offices in Ukraine 

and their administrative and legal status are revealed. The purpose, tasks, 

functions, principles and guarantees of the activity of counteracting corruption 

actors in the prosecutor's offices in Ukraine were determined, and the legal 

responsibility of officials of law enforcement bodies as subjects of counteraction to 

corruption in the prosecutor's offices was revealed. 

All subjects of combating corruption in the bodies of the prosecutor's office, 

according to the nature of the administrative-legal status, should be divided into:  

1) authorized state authorities, their subdivisions and officials; 2) citizens and their 

associations. 
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According to the factor of the structural and hierarchical belonging of the 

subjects of combating corruption in the prosecutor's offices one can distinguish:   

1) internal actors of combating corruption (those included in the system of 

prosecutor's offices); 2) external actors for combating corruption (those who 

commit corruption in the prosecutor's office, but do not belong to its system). 

By level of specialization: 1) bodies and persons for whom counteraction to 

corruption is the main field of activity (NABU; SAP; NAPC); 2) law enforcement 

bodies for which counteraction to corruption is part of general law-enforcement 

activity (SSU, National Police of Ukraine, Prosecutor's Office, SBI); 3) bodies and 

persons for whom counteraction to corruption is not the main sphere of activity, 

but is carried out as far as the administrative-legal status (administrative positions 

in the prosecutor's offices, if the activity is not carried out in the status of law-

enforcers, the Cabinet of Ministers, the VRU, the President of Ukraine, etc.). 

It is concluded that the basic principles of combating corruption in 

prosecutor's offices are the following: legality, rule of law, focus on the practical 

result, inevitability of punishment, combination of measures to prevent and fight 

corruption, priority to eliminate the causes and conditions of corruption, secret and 

voter control of corruption risks, other principles of combating corruption in the 

organs of the prosecutor's office of Ukraine. 

The administrative-legal forms and methods of counteraction to corruption 

in the prosecutor's offices are investigated, the content of the organizational means 

of ensuring counteraction to corruption in the prosecutor's offices is disclosed, as 

well as the importance of the levels and directions of administrative and legal 

counteraction to corruption in the prosecutor's offices. 

The following organizational means for ensuring counteraction to corruption 

in the organs of the prosecutor's office of Ukraine are identified: restrictions on the 

use of the official position or their powers; restriction on the receipt of gifts; 

preventing the receipt of unlawful benefits or gifts and handling them; restrictions 

on combining and combining with other activities; restriction after the termination 

of activities related to the exercise of state functions; limiting the work of close 
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relatives; sufficient material support, the size of which is determined by the law; 

ensuring the financing of the prosecutor's office is not lower than the level 

ensuring the full and independent exercise of its powers in accordance with the 

law, as well as the legislative guarantee of full and timely financing of the 

prosecutor's office; the definition at the organizational level of a transparent 

procedure for recruiting staff on a competitive basis and the order of dismissal 

from an administrative position; anti-corruption monitoring. 

Particular attention is paid to highlighting the role of optimizing the 

functional and organizational structure of counteracting corruption actors in the 

prosecutor's offices, as well as the key areas for implementing the concept of 

administrative and legal support for combating corruption in prosecutor's offices. 

Possibilities of using positive international experience of organization and activity 

of actors of counteraction to corruption in prosecutor's offices are considered. 

It is emphasized that in the future administrative legislation is likely to 

evolve not only in the direction of strengthening the responsibility for the 

committed administrative offenses, but also in the direction of prevention of 

methods of encouragement, education, effective organization of activities, etc. 

Even if such a trend does not become dominant, in any case, the appropriate 

methods of combating corruption will play a significant role in subordinate 

administrative and legal regulation of anti-corruption activities. 

Based on Poland's experience, it has been established that the Law of 

Ukraine "On Prosecutor's Office" should be supplemented by Art. 6-1 

"Cooperation of public prosecutor's offices with public organizations" in particular 

with the provisions of the following content: "1. In their activity, the prosecutor's 

offices of Ukraine interact with public organizations on the basis of a fair 

partnership "; “2. Under the GPU, SAP, regional public prosecutor's offices there 

are public councils to promote the activities of the prosecutor's office, and public 

councils on corruption prevention in the prosecutor's offices of Ukraine, where 

representatives of the most representative public organizations are selected on a 

competitive basis "; “3. The formation of the councils defined in paragraph 2 of the 
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Law is carried out on a voluntary basis "; "4. Any citizens and representatives of 

other organizations may be present at the meeting of councils on the rights of non 

affiliated members, and if this does not contradict the goals discussed in the 

agenda, to speak on such boards with statements and proposals. " 

 

Keywords: prosecutor's office, corruption, counteraction to corruption, 

administrative legislation, administrative legal relations, administrative-legal 

support, administrative-legal status, subjects of counteraction to corruption, law 

enforcement bodies. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розв’язання проблем з корупцією є одним із 

пріоритетних завдань для українського суспільства. Корупція, як визначено у 

Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 

26.05.2015 р. № 287/2015, визнана актуальною загрозою національної 

безпеки. Високий рівень корупції в Україні пояснюється відсутністю дієвих 

реформ у сфері протидії корупції та неефективною діяльністю органів 

правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень та притягнення 

винуватців до відповідальності. Саме тому запобігання і протидія 

корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням є одним із 

пріоритетних завдань не тільки держави, але й органів прокуратури. 

Протидія корупції у прокуратурі України має особливе значення, адже, 

як зазначається в Антикорупційній програмі Генеральної прокуратури 

України на 2019–2020 роки, публічний характер діяльності працівників 

органів прокуратури України та їх перебування під постійною увагою 

суспільства покладає на них відповідальність за розуміння соціальної ролі 

посади прокурора, дотримання вимог законодавства, уникнення підстав для 

сумніву в законності вчинених дій та прийнятих рішень. 

Специфіка механізму адміністративно-правового забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури України зумовлюється, передусім, 

нещодавно проведеними реформами та кардинальною зміною 

функціонального призначення органів прокуратури. Більшість повноважень 

прокурора при здійсненні ним функцій, передбачених Конституцією 

України, є владними та одночасно дискреційними, що створює можливості 

виникнення корупційних ризиків. Саме тому адміністративно-правове 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури спрямоване як на 

створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов’язаних із 

корупцією правопорушень працівниками органів прокуратури України. 



23 

 

 

Нині набуває актуальності питання щодо ефективності 

антикорупційної політики в органах прокуратури, заходи якої спрямовані не 

лише на виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення, а й на усунення причин виникнення та 

розповсюдження корупції серед її працівників. Це вимагає більш клопіткої та 

складної діяльності з боку керівництва органів прокуратури щодо створення 

дієвого механізму заходів організаційного, профілактичного, навчального, 

методичного та дисциплінарного характеру щодо недопущення корупційних 

правопорушень в органах прокуратур та створення корупційних ризиків, 

підвищення рівня свідомості працівника щодо не сприйняття корупції. Тому 

система адміністративно-правового забезпечення протидії корупції повинна 

відповідати реальним соціально-економічним умовам, у яких функціонує 

прокуратура України, та з урахуванням цих умов, мати ефективний 

результат. 

З огляду на викладене, актуальність обраної теми дослідження 

зумовлена тим, що комплексне дослідження обраної проблематики, з 

урахуванням оновленого законодавства про прокуратуру та протидію 

корупції, комплексно не проводилося, що, натомість, зумовлює проведення 

комплексного глибокого наукового аналізу сучасного стану адміністративно-

правового забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України. 

Однак необхідність ретельного вивчення адміністративно-правового 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури зазначеними 

обставинами не обмежується. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дослідження випливає із положень Закону України «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014–2017 роки» від 14 жовтня 2017 року, Указу Президента України від 

26 травня 2015 року № 287 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», 
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Антикорупційної програми Генеральної прокуратури України на 2019–2020 

роки.  

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 

«Теоретико-методологічні засади становлення української державності і 

соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми» 

на 2014–2018 роки (номер державної реєстрації: 0113U007698). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення 

теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем 

адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури в Україні. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно вирішити такі завдання: 

 визначити новітнє концептуальне праворозуміння функціональної 

природи органів прокуратури; 

 розкрити сутність протидії корупції в органах прокуратури як об’єкту 

адміністративно-правового наукового дослідження; 

 висвітлити генезис протидії корупції в органах прокуратури України; 

 охарактеризувати особливості механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України; 

 систематизувати складові механізму адміністративно-правового 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України; 

 розкрити специфіку актів реалізації норм адміністративного права як 

важливий елемент механізму адміністративно-правового забезпечення 

протидії корупції в органах прокуратури України; 

 виокремити види та адміністративно-правовий статус суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури України; 

 обґрунтувати завдання, функції, принципи і гарантії діяльності 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України; 



25 

 

 

 визначити особливості юридичної відповідальності посадових осіб 

правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури України; 

 систематизувати адміністративно-правові форми та методи протидії 

корупції в органах прокуратури України; 

 здійснити науковий аналіз організаційних засобів забезпечення 

протидії корупції в органах прокуратури України; 

 визначити напрями адміністративно-правової протидії корупції в 

органах прокуратури України; 

 оптимізувати аспекти функціонально-організаційної структури 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури; 

 спрогнозувати розвиток адміністративного законодавства, 

спрямованого на протидію корупції в органах прокуратури України та 

ключові напрями впровадження концепції адміністративно-правового 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України; 

 узагальнити зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури інших країн та можливість його 

запозичення для України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері протидії корупції 

в правоохоронних органах. 

Предметом дослідження виступає адміністративно-правове 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність загальнонаукових та спеціальних юридичних методів пізнання. 

Діалектичний метод пізнання правових явищ дав змогу дослідити 

внутрішню сутність речей у процесі їх розвитку, а також внутрішніх та 

зовнішніх суперечностей; цей метод сприяв ґрунтовному аналізу правової 

природи адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури в Україні (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Застосування системного 
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методу дало можливість здійснити повне та об’єктивне дослідження окремих 

елементів протидії корупції в органах прокуратури, зокрема, виокремити та 

охарактеризувати систему складових механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури, а також з’ясувати 

класифікації завдань, функцій, принципів і гарантій діяльності суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури (підрозділи 2.2, 3.2). Системний 

метод сприяв виведенню основних понять та категорій, зокрема: «протидія 

корупції»; «протидія корупції в органах прокуратури»; «механізм 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції»; «суб’єкти 

протидії корупції»; «адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури»; «організаційні засоби забезпечення 

протидії корупції в органах прокуратури України» тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 

2.1, 3.1, 4.2). Метод класифікації та групування застосовано  для 

дослідження видів завдань, функцій, принципів і гарантій діяльності 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, адміністративно-правових 

форм і методів протидії корупції в органах прокуратури та засобів 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури, а також для 

характеристики рівнів і напрямів адміністративно-правової протидії корупції 

в органах прокуратури (підрозділи 3.2, 4.1–4.3). Використання 

структурного методу виявилося найефективнішим для побудови цілісної 

структури щодо актів реалізації норм адміністративного права, як важливого 

елементу механізму адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури, тенденцій розвитку адміністративного 

законодавства, спрямованого на протидію корупції в органах прокуратури 

України (підрозділ 5.2). Історичний метод наукового дослідження 

застосовано для з’ясування специфіки формування та розвитку протидії 

корупції в органах прокуратури України (підрозділ 1.3). На основі 

гносеологічного методу з’ясовано зміст оптимізації функціонально-

організаційної структури суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

(підрозділ 5.1). Упродовж здійснення наукового аналізу тематики 
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адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

застосовувалися логічні методи і прийоми – дедукція, індукція, аналогія, 

аналіз, синтез. Завдяки методу порівняльно-правового аналізу, проведено 

загальнотеоретичну характеристику зарубіжного досвіду організації та 

діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, а також 

виявлено можливості його використання в Україні (підрозділ 5.3). 

Нормативною основою роботи слугували чинні нормативно-правові 

акти національного адміністративного законодавства, проекти законів та 

інших нормативних документів. У дисертації також використано міжнародні 

документи та зарубіжні нормативно-правові акти у сфері адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становили 

узагальнення практичної діяльності суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури, політико-правова публіцистика, довідкові видання, 

статистичні матеріали, статистичні дані для формування  концептуальних 

засад адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці 

вітчизняних і зарубіжних фахівців адміністративного та інших галузей права, 

зокрема: В. Б. Авер’янова, С. М. Алфьорова, І. В. Арістової, Г. В. Атаманчука, 

О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, К. І. Бриля, 

В. М. Гаращука, В. Д. Гвоздецького, Є. А. Гетьмана, І. П. Голосніченка, 

І. С. Гриценка, В. Л. Грохольського, Н. Л. Губерської, Д. Г. Заброди, 

В. О. Заросило, М. І. Іншина, Р. А. Калюжного, В. В. Карпунцова, 

Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко, Л. В. Коваля, Є. В. Курінного, 

В. І. Литвиненка, В. І. Малюги, О. В. Марцеляка, М. І. Мельника, 

Р. С. Мельника, О. М. Музичука, В. Я. Настюка, В. В. Пахомова, 

Т. О. Проценка, Л. А. Савченко, А. О. Селіванова, В. Л. Синчука, 

Ю. М. Старілова, С. Г. Стеценка, О. Д. Терещука, Р. Р. Трагнюка, 

П. В. Шумського, В. М. Юрчишина, Н. Я. Якимчук, Х. П. Ярмакі та інших. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою на монографічному рівні обґрунтувати 

доктринальний підхід до розуміння сучасного стану протидії корупції в 

органах прокуратури в Україні і на цій основі запропонувати концепцію 

адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури України. У результаті проведеного дослідження отримано нові 

знання, сформульовано низку наукових положень і висновків, які дали змогу 

сформулювати нові наукові та практичні підходи із досліджуваних питань, 

що мають важливе значення не лише для теорії адміністративного права, але 

й для правозастосовної діяльності, зокрема: 

вперше: 

 надано авторське розуміння концептуальної моделі адміністративно-

правового забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України як 

системи теоретико-методичних, нормативних, інституціональних, 

організаційних та інших елементів, за допомогою яких здійснюється 

комплексна діяльність уповноважених суб’єктів у межах їх компетенції, 

визначеної адміністративним законодавством, щодо протидії корупції в 

органах прокуратури, попередження виникнення та врегулювання конфлікту 

інтересів, а також усунення корупційних ризиків серед прокурорів та 

працівників прокуратури; 

 встановлено, що адміністративно-правове забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури як однин із напрямів її діяльності, 

представляє собою систему інформаційно-аналітичних, організаційно-

управлінських, кадрових, науково-технічних, ресурсних та інших заходів, 

методів і способів їх здійснення, які застосовуються відповідними 

прокурорами, відділами та управліннями, що спеціалізуються на протидії 

корупції в органах прокуратури, з метою створення додаткових 

запобіжників вчиненню корупційних і пов’язаних із корупцією 

правопорушень працівниками органів прокуратури; 
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 обґрунтовано, що адміністративно-правові форми протидії корупції в 

органах прокуратури України представляють собою зовнішній вияв 

діяльності уповноважених суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

України і залежно від компетенції останніх, можуть виявлятися у здійсненні 

правотворчості та/або прийнятті індивідуальних адміністративних актів; або 

у здійсненні правозастосовної діяльності, яка поділяється на: контрольну, 

профілактичну, юрисдикційну діяльність; 

 запропоновано напрямки удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України, а саме: 

1) створити дієву систему аналізу стану запобігання та протидії корупційним 

і пов’язаним з корупцією правопорушенням в органах прокуратури, метою 

функціонування якої має стати оперативне виявлення і встановлення причин 

та умов виникнення корупційних ризиків; 2) здійснити моніторинг відомчих 

організаційно-розпорядчих документів, з метою встановлення та усунення 

корупційних ризиків, можливих при здійсненні функцій органу прокуратури; 

3) впровадити чіткі та прозорі механізми здійснення розподілу справ між 

прокурорами, здійснення позапланових виїздів до прокуратур нижчого рівня; 

4) забезпечити ефективну взаємодію з громадськістю та її інформування про 

антикорупційні заходи, що здійснюються в системі органів прокуратури, їх 

результати та наслідки для правопорушників; 5) організувати систематичне 

навчання працівників органів прокуратури щодо застосування та виконання 

положень антикорупційного законодавства; 

 доведено, що низка адміністративно-правових заходів протидії 

корупції в органах прокуратури потребує реалізації і впровадження, а саме: 

1) обґрунтовано необхідність прийняття Наказів ГПУ «Про організацію та 

забезпечення притягнення до адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності за неналежну протидію корупції в органах прокуратури 

України», «Про затвердження основних спеціальних методичних 

рекомендацій щодо протидії корупційним ризикам в органах прокуратури 

України», «Про моніторинг ЗМІ та соціальних мереж на предмет виявлення 
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корупційних ризиків»; 2) внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення стосовно визначення повноважень 

прокурора у справах про адміністративні правопорушення; 3) з метою 

приведення до європейських стандартів соціально-правового захисту 

працівників прокуратури, звернутися до суб’єктів правотворчості з 

питаннями забезпечення виконання ст. 81 Закону України «Про 

прокуратуру» в частині оплати праці прокурорів, виключення 

дискримінаційних обмежень стосовно пенсійного забезпечення прокурорів; 

 запропоновано конкретні зміни та доповнення до ст. 5 Закону 

України «Про запобігання корупції», до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про 

прокуратуру», до ч. 3 ст. 38 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, до розділу ІХ Кримінального кодексу України, до Наказів 

ГПУ від 16.06.2016 р. № 204 «Про затвердження Положення про 

Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури», від 12.04.2016 р. № 149 

«Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру Генеральної прокуратури України»; 

удосконалено: 

– класифікацію способів протидії корупції в органах прокуратури 

України: 1) за суб’єктами протидії та суб’єктами, щодо яких здійснюється 

протидія корупції: внутрішньовідомча протидія корупції; протидія корупції, 

що здійснюється зовнішніми органами; протидія корупції у сферах 

функціонального призначення органів прокуратури самими такими 

органами; 2) за суб’єктами корупційних правопорушень: протидія корупції 

стосовно прокурорів; протидія корупції стосовно пов’язаних із прокурорами 

осіб; протидія корупції щодо інших працівників прокуратури; протидія 

корупції щодо органів, які координаційно пов’язані з системою органів 

прокуратури; протидія корупції щодо інших осіб; 3) за характером дій: 

превентивна протидія корупції; правозахисна протидія корупції; 

правовідновлювальна протидія корупції; 
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– тлумачення поняття «механізм адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції», яке потрібно розуміти як діяльність 

суб’єктів нормотворення та нормозастосування у сфері прийняття 

адміністративного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, 

їх застосування у публічно-правових відносинах з допомогою відповідних 

засобів у сфері протидії корупції, яка реалізується у межах органів 

прокуратури України, як у процесі внутрішньовідомчої діяльності, так і у 

процесі виконання прокуратурою своїх безпосередніх функцій, що в 

кінцевому результаті забезпечує запровадження у практичну дійсність 

положень адміністративного, зокрема антикорупційного, законодавств та 

реалізацію державної антикорупційної політики в діяльності органів 

прокуратури України та суспільстві загалом; 

– теоретичні підходи щодо необхідності посилення незалежності 

САП, оптимізації функціонально-організаційної структури суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури, а саме Генеральної інспекції Генеральної 

прокуратури та САП; 

дістали подальшого розвитку: 

– обґрунтування сучасного розуміння мети діяльності суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури, яка загалом полягає у кардинальній 

мінімізації корупційних виявів у цій системі органів, повернення рівня довіри 

населення до прокуратури та усієї правоохоронної системи, забезпечення 

належного рівня функціонування прокуратури у суворій відповідності із 

законодавством та правовими принципами, якими мають керуватися 

прокурори; 

– характеристика основних функцій протидії корупції в органах 

прокуратури, зокрема: 1) правоохоронна функція – розслідування 

корупційних правопорушень та злочинів в органах прокуратури України; 2) 

управлінська функція – управління антикорупційною діяльністю в органах 

прокуратури; 3) координаційна функція – координація діяльності органів 

досудового розслідування органами прокуратури, або ж координація 
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діяльності інших суб’єктів протидії корупції; 4) наглядова функція – нагляд 

прокуратурою за законністю оперативно-розшукової діяльності та 

досудового розслідування, що здійснюється органами прокуратури за 

органами досудового розслідування та включає й може охоплювати за 

предметом також корупційні вияви у процесі відповідної діяльності; 5) 

запобіжна функція – усунення умов, що сприяють корупції в органах 

прокуратури України; 

– тлумачення організаційних засобів забезпечення протидії корупції в 

органах прокуратури України як інструментів правового регулювання 

суспільних відносин у сфері протидії корупції в органах прокуратури 

України організаційного характеру, що застосовуються для запобігання та 

протидії корупції в діяльності органів прокуратури України; 

– положення, в яких зазначається, що в механізмі протидії корупції 

метод координації відіграє важливу роль, адже функціонально органи 

прокуратури здійснюють координацію діяльності органів досудового 

розслідування, що забезпечує широкий спектр для реалізації у процесі 

виконання цієї функції важливого спектру антикорупційних завдань. 

Правоохоронні органи та їх діяльність характеризуються доволі високим 

рівнем корупціогенності; 

– деталізація складових механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у: 

 правотворчій діяльності – у процесі вдосконалення положення 

чинних нормативно-правових актів з питань запобігання протидії корупції в 

Україні (Лист першому заступнику голови комітету з питань запобігання і 

протидії корупції Верховної Ради України від 20.09.2018 р. № 2434/1); 

 нормотворчій діяльності – під час перегляду та вдосконалення 

положень чинного адміністративного законодавства, зокрема чинного Закону 

України «Про прокуратуру» (Довідка про впровадження результатів 
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дисертаційної роботи у нормотворчу діяльність Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 05.02.2019 р. № 2545/0/2-19. Акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у нормотворчу діяльність правового 

департаменту секретаріату Конституційного Суду України від 16.04.2019 р. 

№ 4-4/3-4/4-18/1447); 

 правозастосовній діяльності – результати дослідження 

сприятимуть удосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури в Україні (Довідка про впровадження 

результатів дисертаційної роботи у правозастосовну діяльність Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 05.02.2019 р. № 2545/0/2-19. Акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у правозастосовну 

діяльність правового департаменту секретаріату Конституційного Суду 

України  від 16.04.2019 р. № 4-4/3-4/4-18/1447); 

 науково-дослідній діяльності – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних та практичних проблем 

адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури в Україні (Акт впровадження у науково-дослідну діяльність 

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України від 25.03.2019 р. Акт впровадження у науково-дослідну діяльність 

Національної академії прокуратури України від 25.04.2019 р.); 

 навчальному процесі – при розробленні нормативних курсів із 

дисциплін «Адміністративне право України», «Проблеми 

адміністративного права», «Правоохоронні органи України», при 

написанні підручників, науково-практичних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, а також під час викладення лекційного 

матеріалу і проведення семінарських занять (Акт про впровадження у 

навчальний процес Навчально-наукового інституту права ім. князя 

Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» від 02.04.2019 р. Акт про впровадження у навчальний процес 
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Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 05.04.2019 р.). 

- практичній діяльності – при опрацюванні законопроектів, 

розробці законотворчих пропозицій, спрямованих на протидію корупції в 

Україні (Довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

практичну діяльність відділу аналітичної та роз’яснювальної роботи 

Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.04.2019 р. 

№ 175/д. Довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

практичну діяльність Департаменту організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень 

підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури 

України від 25.04.2019 р.). 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розроблення проблеми 

загалом, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки були 

оприлюднені на науково-практичних конференціях і круглих столах, зокрема 

на: засіданнях круглого столу «Публічне адміністрування у сфері органів 

внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 р.); «Пріоритетні проблеми 

юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 

18–19 червня 2015 р.); на Міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 

р.); «Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до 

ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.); «Теорія і практика розвитку правових 

інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.); на Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Концепція розвитку правової держави в 

Україні» (м. Тернопіль, 29 вересня 2016 р.); «Антикорупційна діяльність в 

Україні» (м. Київ, 9 грудня 2016 р.); «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 

2017 р.); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.); «Пріоритетні напрямки 
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розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.); «Право 

як регулятор суспільних відносин» (м. Київ, 20–21 квітня 2017 р.); а також у 

межах Всеукраїнської соціальної програми «Актуальні проблеми соціального 

права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник» (м. Київ, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дослідження висвітлено у 56 наукових 

працях, з-поміж яких: 1 монографія, 33 наукові статті (27 – у фахових 

виданнях України, 6 – у наукових періодичних виданнях інших держав з 

юридичних наук), 12 тез доповідей і наукових повідомлень, опублікованих за 

результатами проведення науково-практичних конференцій та круглих 

столів, а також 10 праць, які додатково відображають результати 

дослідження. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, логічно об’єднаних у п’ятнадцять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 458 сторінок, з них основного тексту – 374 сторінки. 

Список використаних джерел налічує 417 найменувань і займає 42 сторінки. 

Додатки розміщено на 23 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Новітнє концептуальне праворозуміння функціональної природи 

органів прокуратури 

 

 Концептуальне розуміння функціональної природи органів 

прокуратури упродовж минулих років постійно змінювалося. Дедалі більше 

науковців схилялося до думки щодо нагальної потреби у реформуванні 

даного органу, проте вагомі аргументи також мали прихильники усталеної 

моделі функціонування прокуратури в Україні, яка залишилась у спадок з 

радянських часів. Кожний науковець, спираючись на доктринальну, 

ідеологічну, політичну, правову доцільність, обґрунтовував доцільність того 

чи іншого напряму зміни основних функцій цього органу. Тому метою 

даного дослідження є встановлення новітніх концептуальних підходів до 

праворозуміння функціональної природи органів прокуратури, до яких 

схиляються науковці, здійснення їх протиставлення та порівняння, 

встановлення, наскільки ці наукові погляди віднайшли своє відображення у 

прийнятому новому Законі України «Про прокуратуру» та наскільки 

останній відповідає загальноприйнятим уявленням про функціонування 

даного державного органу [1].  

 Актуальність дослідження зумовлюється особливою увагою, яка 

приділяється цьому органу науковцями, експертами, фахівцями та 

громадянським суспільством. Після здійснення оновлення законодавства, 

функції прокуратури зазнали принципових змін. При цьому не всі науковці 

відповідні зміни оцінюють позитивно. Одні вважають, що такі зміни є 

передчасними і необхідно повернути цілком чи частково попередні 

повноваження прокуратури, які забезпечували їй широку компетенцію у 

різних сферах суспільних відносин, інші ж вважають, що необхідно ще 
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більшою мірою обмежити повноваження прокурорів, залишити останнім 

лише функцію підтримання державного обвинувачення у суді. Також 

точаться дискусії щодо необхідності змін в організаційному підпорядкуванні 

прокуратури як органу відповідно до нового функціонального призначення. 

Усі наведені погляди потребують зіставлення та встановлення, яка ж 

концепція є панівною у наш час та які тенденції до розвитку праворозуміння 

прокуратури.  

 Суспільна важливість дослідження концепцій функціонального 

призначення прокуратури лежить у практичній площині її діяльності. Тобто 

визначення адміністративного та організаційного обґрунтування тих чи тих 

змін у функціональній природі даного органу буде визначати ефективність 

його діяльності та діяльності усієї правоохоронної системи загалом. Тому 

необхідно переглянути найновіші погляди на функціональне призначення 

прокуратури, які можуть бути взятими за основу у подальшій оптимізації 

правового регулювання діяльності цього органу.  

 Концептуальне праворозуміння функціональної природи органів 

прокуратури відображене в позиціях науковців та фахівців з приводу 

реформування означеного органу. Зокрема, з цього приводу висловлювали 

позиції такі вчені, як О. В. Баганець, А. Ю. Байдак, І. Л. Бендера, 

І. М. Білодід, Є. М. Блажівський, О. Л. Горган, В. П. Коваленко, 

Ю. Є. Полянський, Е. А. Пронський, Г. В. Рибікова, О. І. Скибенко, 

І. М. Скуратович, В. А. Сливенко, В. В. Стеценко, Р. Р. Трагнюк, 

В. В. Турпітько, Л. Д. Удалова, П. В. Шумський та ін. Однак наведені позиції 

постійно змінюються особливо з огляду на зміни в законодавстві та їх 

реалізації. Також необхідно звернути увагу і на погляди, що існували до 

приведення реформи та були антагонічними до позицій, які були реалізовано 

у новому Законі. Усе наведене вказує на актуальність дослідження та аналіз 

цих концептуальних основ праворозуміння функціональної природи органів 

прокуратури. 
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Функціональна природа – поняття похідне від слова «функція», яку 

Великий тлумачний словник української мови пояснює, по-перше, як явище, 

що залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється 

відповідно до його змін; по-друге, як роботу кого-, чого-небудь, обов’язок, 

коло діяльності когось, чогось [2, c. 1552; 375]. Таким чином, під 

функціональною природою розумітимемо основні напрями діяльності, які 

притаманні прокуратурі та здійснюються з метою досягнення завдань і цілей, 

які перед нею поставлені.  

Після проведення реформи правосуддя нормативно-правове визначення 

функцій прокуратури відображене в Конституції України та новому Законі 

України «Про прокуратуру». Відповідно до ст. 131-1 Конституції України 

прокуратура здійснює: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді;      

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими 

діями органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у 

виняткових випадках і в порядку, що визначені законом. Згідно з п. 9 

Перехідних положень Конституції України прокуратура продовжує 

виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування 

до початку функціонування органів, яким законом будуть передані певні 

функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи 

регулярних пенітенціарних інспекцій. Відповідно до пп. 9 п. 16-1  

Перехідних положень, представництво згідно із законом прокуратури 

громадян в судах у справах, провадження в яких було розпочато до набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)», здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним 
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чинності, –ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які 

не підлягають оскарженню [3]. 

У Законі України «Про прокуратуру», функціональна природа органів 

прокуратури визначена наступним чином. Як зазначається у ст. 2 Закону, на 

прокуратуру покладаються такі функції: 1) підтримання державного 

обвинувачення у суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави 

в суді у випадках, визначених цим Законом; 3) нагляд за додержанням 

законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян [376]. Своєю чергою, відповідно до п. 1 Перехідних положень 

Закону, прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод 

людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і 

службовими особами винятково у формі представництва інтересів 

громадянина або держави у суді [1]. З аналізу конституційно-правової основи 

та даного Закону випливає, що функції та повноваження на їх виконання 

органів прокуратури були істотно зменшені. Зокрема, це стосується 

позбавлення функції загального нагляду, з приводу якої завжди точилися 

наукові дискусії [377]. 

 Слід наголосити на тому аспекті, що правове регулювання сучасного 

функціонального призначення прокуратури України не є остаточним і в 

подальшому буде змінюватися. Наприклад, О. І. Скибенко вказує, що 

реформування органів прокуратури відбулося не у повному обсязі з огляду на 

те, що, на думку науковців, у новому законодавстві функції прокуратури не 

відповідають європейським стандартам [4, c. 16]. На підтвердження своєї 

позиції автор наводить Указ Президента України від 20 травня 2015 року 

№ 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки», яким визначено 
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пріоритети реформування судової влади – системи судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів як на рівні конституційних змін, так і на 

рівні впровадження першочергових невідкладних заходів, які забезпечать 

необхідні позитивні зрушення у функціонуванні відповідних правових 

інститутів. У цій Стратегії органам прокуратури приділена значна увага, яка 

полягає в тому, що основним завданням реформування органів прокуратури є 

подальша оптимізація повноважень прокуратури та обмеження сфери їх 

застосування відповідно до рекомендацій РЄ і як результат – приведення 

діяльності органів прокуратури до європейських стандартів [5]. Таким чином 

на рівні політичних інститутів відбувається тенденція до подальшого 

обмеження повноважень органів прокуратури та сфери їх застосування. 

Однак посилання на певні абстрактні «європейські стандарти» в нормативно-

правовому акті Президента України, на нашу думку, не зовсім коректні. 

Якщо йдеться про певний «стандарт», маються на увазі загальноприйняті 

вимоги до діяльності органів прокуратури та їх посадових осіб, які зазвичай є 

обмежувальними. У даному випадку незрозуміло, чи саме на «європейський 

стандартом» вказують прийняті рекомендації Ради Європи членам даної 

міжнародної організації, чи загальні правила до функціонального 

призначення органів прокуратури в межах ЄС. З цього приводу влучно 

висловився пан Ланчінскас Кястутіс, який зазначав, що з огляду на наявність 

багатьох особливих правових систем у державах Європи, доволі складно 

знайти відповідь на питання, якою має бути прокуратура, яка відповідатиме 

прийнятій європейській практиці [6, с. 28]. Отже, якщо абстрагуватися від 

певних «європейських стандартів», які як поняття не є конкретно 

визначеними, питання про функціональне призначення та його 

праворозуміння в доктрині та фахових колах залишається відкритим.  

 Функції органів прокуратури нерозривно пов’язані із завданнями цього 

органу. Так, І. М. Білодід у сучасному комплексному дослідженні 

зауважував, що основними завданнями цих органів є забезпечення законності 

та правопорядку в державі; захист прав, свобод та законних інтересів 
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людини, громадянина, суспільства та держави; сприяння здійсненню 

правосуддя [7, с. 7]. Варто зазначити, що виконання будь-яких завдань не 

можливе без відповідних повноважень, що покладені на ці органи. Означені 

завдання виконуються у процесі реалізації основних функцій прокуратури, 

які становлять відповідну функціональну природу цього органу. По-перше, 

необхідно визначитися – чи ці завдання прокуратура може реалізувати лише 

як сторона обвинувачення в кримінальному процесі, чи необхідно 

прокуратуру наділяти додатковими повноваженнями поза кримінальним 

процесом. Наприклад, якщо дотримуватися концепції послідовного 

обмеження функцій прокуратури лише підтриманням державного 

обвинувачення, то захист прав і законних інтересів людини зводитиметься до 

захисту прав та законних інтересів потерпілих у кримінальному провадженні 

та знаходження балансу між правами підозрюваних, обвинувачених, 

засуджених та інтересу ефективної процедури проведення розслідування 

злочинів. При цьому загальна національна та світова практика показує, що 

прерогативою захисту прав осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів, 

наділена система адвокатури. На нашу думку, прокуратура має лише 

забезпечити неухильне дотримання законів при досудовому розслідуванні,  

щоб усі зібрані докази були прийнятними, належними та законними, а не 

надміру піклуватися про захист інтересів підозрюваних та обвинувачених. 

Особливо це є актуальним, якщо кримінальний процес буде змагальним, де з, 

одного боку прокурор як державний обвинувач повинен довести провину 

особи у вчиненні кримінального правопорушення, а захисник (адвокат) 

спростувати доводи прокуратури.  

В. А. Сливенко, підтримуючи позбавлення прокуратури загального 

нагляду, стверджує, що ключовим у подальшій реформі органів прокуратури 

є її переформатування від  «карального недремного ока» в нову 

правоохоронну структуру, яка відповідатиме вимогам правової держави [8, 

с. 129]. Така правоохоронна структура, на думку науковця, має бути 

позбавлена можливостей втручатися у в усі сфери суспільного життя. Отже, 
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у праворозумінні фунціонального призначення прокуратури ключовою має 

стати її ефективна правоохоронна діяльність. 

Однак правоохоронна діяльність є багатоаспектною діяльністю, яка 

також належить до завдань інших правоохоронних органів, як-то: 

Національна поліція, СБУ тощо. Тому необхідно визначити роль 

прокуратури та її функцію у правоохоронній системі.  С. А. Паршак 

наголошував, що охорона прав і свобод людини спрямована на попередження 

та недопущення порушень прав і свобод кожного учасника кримінального 

провадження та захисті прав при порушенні, погрозі порушення або при 

перешкоді їх здійснення [9, с. 27]. Варто наголосити, що якщо зводити 

завдання охорони прав та свобод лише до кримінального процесу, 

функціональна природа прокуратури буде зводитися до належного 

виконання її функцій під час судового процесу та досудового розслідування. 

Загалом проблема порушення прав і свобод учасників кримінального процесу 

виникає на етапі здійснення досудового розслідування, тому необхідно 

переглянути доцільність поглядів щодо обмеження управлінських 

координаційних повноважень прокуратури стосовно органів досудового 

розслідування та оперативно-розшукової діяльності. Особливо це стосується 

повноважень прокурорів при розгляді скарг на дії та бездіяльність слідчих 

органів досудового розслідування. З іншого боку, такі скарги може 

розглядати суд, вирішуючи окремі процесуальні питання досудового 

розслідування, що відносяться до компетенції суду, або ж під час розгляду 

справи по суті.  

У контексті наведеного, суд під час розгляду справи по суті може 

визнати докази, здобуті незаконним шляхом та з порушенням прав 

підозрюваних, недопустимими. У цьому випадку необхідно встановити 

безпосередній інтерес прокуратури в тому, щоб органи досудового 

розслідування збирали докази виключно в передбаченому законодавством 

порядку, щоб останні були прийняті судом і слугували засобом доведення 

вини. При цьому виявляється функціональна природа органів  прокуратури 
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як сторони обвинувачення у кримінальному процесі, проте без наявних 

координаційних повноважень, забезпечити законність досудового 

розслідування та спрямувати органи досудового розслідування на усунення 

чи недопущення порушень неможливо. На думку О. Л. Соколенко, як функції 

підтримання державного обвинувачення у суді, так і представництво 

інтересів громадян або держави має також правозахисну спрямованість на 

сприяння всебічному, повному та об’єктивному розгляді справ і 

постановленні законних судових рішень [10, с. 334–335]. В. М. Кравчук 

доводить, що ідея захисту, охорони від будь-яких посягань прав і свобод 

громадян присутня в діяльності прокуратури завжди, оскільки 

правоохоронна і правозахисна діяльність прокуратури тісно пов’язані й у 

підсумку підпорядковані одній меті – забезпеченню правової захищеності 

особи [11, с. 180–191]. Таким чином, правоохоронна діяльність здійснюється 

як у формі підтримання державного обвинувачення, так і представництва 

інтересів громадян або держави у суді. Щодо другої форми та функції, то 

остання викликає багато дискусій науковців з приводу доцільності її 

залишення, про що зазначимо згодом. Перша функція пов’язана з 

координаційними повноваженнями прокуратури щодо досудового 

розслідування, оскільки його ефективність визначатиме можливість довести 

прокурором провину особи в суді.  

О. І. Скибенко вважає, що прокуратуру необхідно віднести до судової 

гілки влади, що означає закріплення органів прокуратури при судах 

(французка модель).  На думку вченого, саме це дасть прокуратурі змогу 

позбутися невластивих їй карально-репресивних функцій і стати справжнім 

захисником природних прав і свобод громадян України. Також науковець 

стверджує, що не витримує критики й ідея наділення органів прокуратури 

додатковими наглядовими функціями, оскільки навіть наявні функції нею 

виконуються неефективно [4, с. 19]. Хоча думка щодо ефективності органів 

прокуратури як і щодо її повноважень не є загальноприйнятою. Так, голова 

Верховного Суду України у відставці В. Т. Маляренко, спираючись на 
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власний досвід, вказував, що розслідування, які проводилися органами 

прокуратури, були набагато якіснішими, ніж такі самі розслідування, які 

проводилися органами МВС. Крім цього високоповажний Голова зазначав, 

що в його практиці ніколи не було випадків фальшування доказів чи інших 

протиправних дій з боку органів прокуратури під час проведення 

розслідувань. На думку фахівця, забирати в органів прокуратури функцію 

розслідування для покращення якості роботи інших органів досудового 

розслідування є передчасним. Суддя також різко критикує інші напрями 

обмеження повноважень органів прокуратури, зокрема, в частині проведення 

нагляду, який був основним та дієвим засобом захисту прав людини. 

Науковець також зазначає, що відомчий контроль з боку органів виконавчої 

влади на сьогодні, на жаль, не є ефективним [12, с. 185]. Не применшуючи 

досвіду пана В. Т. Маляренка, не можемо погодитися з його думкою щодо 

доцільності залишення за органами прокуратури функції розслідування, адже 

остання йде в розріз як з основними концептуальними поглядами на 

функціональну природу прокуратури, так і з ключовими конкретними 

рекомендаціями Ради Європи. Справді, недоцільним є наділення одного 

органу як функціями обвинувача, так і функціями слідчого, оскільки це не 

відповідає концепції правової держави та змагальності в кримінальному 

процесі. Однак думка пана Судді щодо нагляду як ефективного засобу 

захисту прав і свобод людини, яка є вагомим контраргументом щодо 

обмеження повноважень прокуратури, заслуговує на врахування хоча б 

частково щодо збереження певних окремих конкретно визначених у законі 

контрольно-наглядових повноважень. 

Цікавою є думка І. В. Назарова щодо міжнародних європейських 

інституцій. Зокрема, Раду Європи не так турбує наявність у прокуратури 

України функцій, що не притаманні більшості прокуратур у європейських 

державах, як високі повноваження, якими наділені органи прокуратури для 

реалізації своїх функцій, та випадки зловживання ними [13, с. 87, 88; 14]. Це 

випливає не лише з наведеного Висновку Європейської комісії за демократію 
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через право, а й з інших подібних висновків та рекомендацій. Прикладом 

може бути відносно недавня рекомендація Rec (2012)11 Комітету міністрів 

державам-учасницям «Про роль публічних обвинувачів поза системою 

кримінальної юстиції», яка допускає діяльність органів прокуратури поза 

межами кримінальної юстиції на виконання, зокрема, таких завдань 

прокуратури, як представництво загальних або публічних інтересів, захист 

прав і основних свобод людини, утвердження верховенства права та 

суміжними завданнями. Проте ключовими принципами, яких повинні 

дотримуватися під час виконання функцій на виконання цих завдань, є: по-

перше, повноваження публічного обвинувача поза системою кримінальної 

юстиції не повинні бути такими, що обмежують право будь-якої фізичної або 

юридичної особи ініціювати провадження або виступати як відповідач і 

захищати свої інтереси перед незалежним і безстороннім судом, навіть у тих 

випадках, коли публічний обвинувач є або має намір бути стороною; по-

друге, де публічний обвинувач має право прийняти рішення, яке зачіпає 

права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, обсяг таких повноважень має 

бути суворо обмеженим, визначеним законом, і ці повноваження не повинні 

завдавати шкоди правам сторін на звернення з питань факту і права до 

незалежного і безстороннього суду [15]. Отже, так звані «європейські 

стандарти» допускають позасудову діяльність органів прокуратури, зокрема з 

приводу захисту прав та свобод людини, проте, якщо така діяльність зачіпає 

права та обов’язки приватних осіб, ці функції та повноваження мають бути 

детально регламентовані та обмежені законодавством.  

Особливу позицію висловив О. В. Мельник, який зазначив, що 

фактично на практиці функція захисту прав і свобод людини ніколи не 

виконувалася як самостійна, з приводу чого наводиться позиція деяких 

дослідників, що нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина 

є «фіктивною» функцією прокуратури, яка насправді становить один із 

напрямів діяльності прокурора в межах загального нагляду [16, с. 23]. 

Не можна цілком погодитися з таким поглядом, адже ця функція виконується 
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також у межах кримінально-процесуальної діяльності органів прокуратури. 

Загальний нагляд – це можливість здійснювати контроль у будь-якій сфері 

суспільного життя. Якщо ж детально та вичерпно прописати порядок та 

підстави для реалізації відповідної функції як самостійної, остання набуде 

ознак окремого інституту, який не суперечитиме основному сучасному 

праворозумінню функціональної природи органів прокуратури. 

Така позиція також узгоджується з Проміжним висновком Венеційської 

Комісії щодо запропонованих змін до Конституції України в частині 

правосуддя від 24 липня 2015 року № 803/2015 (CDL-PI(2015)016), в якій 

зазначено, що залишення в прокуратури права представляти інтереси 

держави за «виняткових обставин» є легітимним, якщо вони здійснюються у 

спосіб, за якого дотримується принцип поділу державної влади, в тому числі 

повага до судової незалежності, принцип субсидіарності, спеціалізації, 

неупередженості прокурорів  та рівності сторін. Такі повноваження, які, на 

думку Комісії, мають ознаку виключності та залишковості, наявні в багатьох 

інших країнах [17]. На нашу думку, не втрачатимуть ознаки легітимності і 

повноваження щодо захисту прав і свобод громадян в окремих виключних 

випадках щодо порушення їхніх прав незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органами публічної адміністрації, якщо такі повноваження 

будуть виконуватися добросовісно у детально встановлених законодавством 

випадках з дотриманням окреслених принципів, встановлених у наведених 

рекомендаційних актах. Особливо це стосується обмеження такої 

компетенції прокуратури у випадку, якщо захист прав одних осіб впливатиме 

на права та інтереси інших приватних осіб, які не є учасниками  

кримінального процесу. 

Отже, зі сказаного висновується, що функціональна природа 

прокуратури як правоохоронного органу на даний момент може 

здійснюватися органами прокуратури як у статусі сторони державного 

обвинувачення, так і в статусі координаційно-наглядового органу з 

приводу діяльності інших органів правоохоронної системи, окрім 
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судових органів, а також на основі виняткових повноважень з приводу 

захисту державного інтересу в суді. Крім цього прокуратура завершує 

провадження щодо представництва інтересів громадян у суді та 

тимчасово здійснює нагляд за виконанням судових рішень відповідними 

органами щодо обмеження особистої свободи громадян. 

 Щодо функціональної природи прокуратури як координаційного 

органу правоохоронної системи, на основі думок багатьох вчених та 

власного переконання, викладених вище, можна зазначити, що повноваження 

на виконання цієї функції є цілком логічними та узгоджуються з прийнятою в 

багатьох країнах із розвиненою правовою системою практикою 

співробітництва державних обвинувачів та інших правоохоронних органів в 

означеній сфері.  

Д. В. Суходубова, П. М. Каркач та В. Л. Синчук вважають, що 

здійснення прокуратурою координації відбувається в межах відповідної 

самостійної функції і передбачає узгодження і спрямування діяльності 

правоохоронних органів у найважливіших напрямах протидії злочинності, 

що полягають у спільній розробці і реалізації заходів, погоджених за місцем, 

часом, виконавцем, спрямованих на підвищення ефективності протидії 

злочинності, зміцнення законності і правопорядку [18, с. 204; 19, с. 21]. Ми 

вважаємо, що така координація відбувається у більш широкому напрямі, ніж 

це визначено науковцями, зокрема, відповідно до нового Закону України 

«Про прокуратуру», прокурори можуть надавати письмові вказівки органам, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування 

у межах законодавства, без конкретно встановлених обмежень [1]. 

Наближену позицію висловив І. М. Білобрід за результатами комплексного 

дисертаційного дослідження, відповідно до якого прокуратура є специфічним 

правоохоронним органом, який має владні повноваження щодо інших 

правоохоронних органів, виконуючи роль своєрідного координатора з метою 

виконання поставлених перед правоохоронною системою завдань [7, с. 10, 

18]. З цією точкою зору доречно погодитися, визначивши, що означені 
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координаційні повноваження у прокурів є надзвичайно широкими. Такий 

стан речей та активної співпраці обвинувачів зі слідством продиктований 

об’єктивними умовами та природою функціонального призначення органів 

прокуратури і швидше є позитивним кроком для забезпечення ефективності 

правоохоронної системи загалом. Саме в цьому полягає забезпечення 

балансу між правами людей та ефективністю процесу розслідування 

кримінальних правопорушень, праця в інтересах суспільства та гарантування 

застосування законів, про які зазначав пан Ланчінскас Кястутіс [6, с. 28] та 

багато вітчизняних науковців, позиції яких наведемо нижче. 

Варто звернути увагу на позицію А. В. Лапкіна, на думку якого, у разі 

включення координаційних повноважень до складу функції прокуратури з 

нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, йтиметься або про 

обмеження сфери і характеру координаційної діяльності, або про значне 

розширення змісту відповідного прокурорського нагляду і надання йому 

комплексного характеру, що ставить питання про пошук іншого, більш 

коректного найменування для відповідної функції прокуратури [20, с. 323]. 

Необхідно зауважити, що така думка науковця, висловлена до початку 

реформування органів прокуратури, має право на існування, проте сама зміна 

назви не може підмінити сутність функціонального призначення інституту 

координації прокуратурою органів, що провадять досудове розслідування та 

оперативно-розшукову діяльність. У контексті уже приведеної реформи 

більшість фахівців зійшлися на найменуванні відповідної функції як 

«організації та керівництва…» та «нагляду» у відповідних сферах. Проте на 

доктринальному рівні відповідну функцію прокуратури визначають також як 

координацію, що не є термінологічною помилкою.  

І. М. Білодід акцентував увагу на тому, що у взаєминах з іншими суб’єктами 

правоохоронної системи органи прокуратури виконують роль координатора. 

Тут необхідно наголосити, що до правоохоронної системи належать також 

органи судової влади. У цьому контексті науковцем запропоновано з 
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урахуванням досвіду Франції закріпити за прокуратурою України 

повноваження зі здійснення нагляду за точним, обґрунтованим та своєчасним 

розглядом справ у судах. При цьому таку пропозицію пропонується 

реалізувати шляхом доповнення функцій органів прокуратури напрямом – 

нагляд за відповідністю рішень судді чинному законодавству, задля чого 

закріпити повноваження та обов’язок оскаржувати рішення суду в усіх 

випадках виявлення невідповідності їх чинному законодавству [7, с. 12, 13, 

18]. На жаль, категорично не можемо погодитися з позицією науковця з 

цього приводу. По-перше, таке право та обов’язок буде порушенням 

принципу змагальності в судовому процесі. По-друге, на нашу думку, 

надання всеохоплюючого права оскаржувати будь яке рішення та надавати 

йому оцінку, якщо це не в компетенції органів прокуратури, не сприятиме 

утвердженню стабільної судової системи, а навіть може розглядатися як 

певна неповага до судів. По-третє, це був один з інструментів загального 

нагляду, від якого переважна більшість фахівців та міжнародні організації 

рекомендують відмовитись. По-четверте, це створює додаткові корупціогенні 

ризики та впливає на процесуальні інтереси приватних осіб, що є 

недопустимим у демократичному суспільстві та правовій державі. По-п’яте, 

відповідні повноваження можуть призвести до порушення принципу «res 

judicata», тобто остаточності судового рішення, оскільки органам 

прокуратури в процесі наглядової діяльності зазвичай надається доволі 

тривалий строк на перевірку та оскарження судових рішень. 

 Резюмуючи, можна зазначити, що координаційна функціональна 

природа прокуратури щодо правоохоронної системи з доволі широкими 

управлінськими повноваженнями є природним явищем, яке забезпечує 

ефективність та злагодженість правоохоронної системи та кримінальної 

юстиції загалом. Однак неприпустимим є надавання органам прокуратури 

повноважень оскаржувати судові рішення, що не в компетенції прокуратури, 

чи закріплювати будь-які наглядові повноваження щодо судових органів.  
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Прокуратура більшою мірою за сучасним розумінням розглядається 

як орган, до основної функції якого належить забезпечення якісного 

представлення та підтримання державного обвинувачення у судах 

кримінальної юстиції. Цю функцію органи прокуратури здійснюють у 

порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України 

[21]. Дослідженню даної проблематики було присвячено багато наукових 

напрацювань. У цьому випадку прокурор є представником держави у суді, 

який визначається як сторона обвинувачення. 

С. А. Паршак з цього приводу вдало зазначає, що захист прокуратурою 

прав і свобод людини і громадянина відбувається здебільшого під час 

нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, та полягає у: 

збалансованості суспільних інтересів та інтересів окремих громадян; 

визначенні певних меж втручання посадових осіб у сферу приватних 

інтересів особи; наявності особливостей у правовому положенні різних 

учасників кримінального процесу що потребує різного ступеню охорони і 

захисту [9, с. 10–11]. Саме таку роль, як органу, що здійснює обвинувачення 

та координує для цього діяльність інших органів досудового розслідування 

на ОРД, відводять фахівці та науковці. Таким чином і відбувається 

переформатування функції прокуратури відповідно до нової реформи.  

Варто лише зазначити, що такий захист має спрямовуватися на 

забезпечення інтересів потерпілих, заявників, суспільства та держави у 

кримінальному процесі. У цьому і полягає основна роль даного 

правоохоронного органу.  

Згідно з проведеною реформою функція нагляду за установами та 

органами, які виконують судові рішення щодо обмеження особистої 

свободи громадян, має передатися від органів прокуратури до подвійної 

системи регулярних пенітенціарних інспекцій, створених за відповідним 

Законом. До прийняття відповідного законодавства прокуратура 
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продовжуватиме здійснювати відповідний нагляд, у напрямі захисту прав і 

свобод громадян.  

Ще до того як було внесено зміни у відповідне законодавство, 

В. В. Стеценко вказував, що відповідні повноваження доцільно забрати в 

органів прокуратури, передавши контроль за виконанням судових рішень на 

суд, оскільки, на думку науковця, саме суд є найбільше зацікавленим 

органом у виконанні винесеного ним рішення [22, с. 238]. Вимушені не 

погодитися з таким висновком, оскільки суд за правовою природою не може 

бути зацікавленим суб’єктом у тих чи інших правовідносинах. Не 

заперечуємо проти ідеї розширення повноважень судів на субсидіарних 

основах щодо контролю за виконанням їх рішень, але, по-перше, Суд не має 

належних засобів до такого контролю, по-друге, нагляд у цій сфері зводиться 

не так до самого факту виконання рішення суду щодо обмеження особистої 

свободи громадян, як до дотримання прав засуджених чи підозрюваних під 

час виконання відповідних судових рішень, у чому Суд є обмеженим.  

 Підсумовуючи, можна лише зазначити, що до прийняття законодавства 

та початку діяльності регулярних пенітенціарних інспекцій, порівнювати 

ефективність цієї моделі з моделлю прокурорського нагляду є передчасним, 

однак надання таких виняткових наглядових повноважень органам 

прокуратури у цей момент є цілком легітимним та логічним з точки зору 

загальних принципів права.  

 Щодо функціональної природи органів прокуратури як 

представників інтересів громадян та держави у виняткових виключно 

встановлених на рівні закону випадків необхідно зазначити наступне. 

 По-перше, згідно з проведеною реформою, прокуратура втратила 

повноваження щодо захисту прав та законних інтересів громадян у вигляді їх 

представництва в судах, які остання продовжує здійснювати лише щодо 

справ, провадження яких було розпочато до прийняття Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [23]. По-друге, 

положення ст. 2 і ст. 24 Закону України «Про прокуратуру» щодо визначення 



52 

 

 

цієї функції не відповідають функціям прокуратури, що визначені 

Конституцією України в редакції Закону від 2 червня 2016 року № 1401-VIII 

[1; 3; 23]. Ці норми не можуть підлягати застосуванню як такі, що суперечать 

Конституції України. Різні фахівці та науковці ставляться до цього аспекту 

реформи неоднозначно, наводячи як аргументи «за», так і категорично 

заперечуючи проти таких змін. Крім наведених позицій, розкриємо це в 

межах думок науковців відповідно до їхнього праворозуміння правової 

природи прокуратури в подальшому. 

 Щодо інтересів держави, то це поняття не слід трактувати в широкому 

розумінні. Навпаки, можливість прокуратури здійснювати участь у таких 

провадженнях є винятковим, тобто «залишковим» повноваженням, а не 

прерогативою функціональної діяльності. Можливість здійснювати 

прокурором захист інтересів держави визначається лише випадками та 

підставами, що чітко визначені в Законі.  

 Відповідно до ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор 

здійснює представництво у суді законних інтересів держави у разі порушення 

або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не 

здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до 

компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі 

відсутності такого органу. Наявність означених обставин обґрунтовується 

прокурором у порядку, передбаченому ч. 4 цієї статті. Не допускається 

здійснення прокурором представництва у суді інтересів держави в особі 

державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим 

процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, 

Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а 

також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють 

професійне самоврядування, та інших громадських об’єднань. 

Представництво у суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України 

та Національного банку України може здійснюватися прокурором 



53 

 

 

Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за 

письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора України або його 

першого заступника чи заступника відповідно до компетенції [1; 377]. 

 Згідно з положеннями ч. 4 наведеної статті, наявність підстав для 

представництва має бути обґрунтована прокурором у суді. Прокурор 

здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді 

виключно після підтвердження судом підстав для представництва. Виключно 

з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів 

держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави не 

здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, до 

компетенції якого віднесені відповідні повноваження, прокурор має право 

отримувати інформацію, яка на законних підставах належить цьому суб’єкту, 

витребовувати та отримувати від нього матеріали та їх копії [1; 377]. 

Отже, за сучасним правовим полем, прокурор не наділений 

повноваженнями щодо захисту прав та інтересів громадян, а щодо інтересів 

держави, то підстави для здійснення відповідного представництва мають 

ексклюзивний характер. На нашу думку, не конкретно врегульовано, чи 

поширюються ці функціональні обмеження  компетенції на подання 

цивільного позову прокурором у кримінальному провадженні. Оскільки такі 

дії не суперечать новітньому праворозумінню функціонального призначення 

органів прокуратури навіть серед прихильників якнайповнішого обмеження 

повноважень органів прокуратури. Зокрема, сумнівним є належність 

регулювання підстав захисту інтересів держави, оскільки така якість 

правового регулювання не забезпечує на належному рівні забезпечення від 

зловживань цим правом з боку прокуратури. Ми вважаємо, що правове 

регулювання у такому вигляді не відповідає сучасній концепції органів 

прокуратури, оскільки залишається «правова лазівка», яку можна розглядати 

як залишки квазіінструментарію загального нагляду, однак характеристика 

правового регулювання є предметом окремого дослідження.  
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 Переформатування функціональної природи органів прокуратури 

зумовило активну науково-практичну та політичну дискусії серед фахівців, 

науковців та політиків у даній сфері. При цьому праворозуміння є 

категорією, яка існує у правосвідомості та не завжди пов’язана, чи повною 

мірою відповідає стану правового регулювання певного правового інституту.  

В. А. Сливенко позитивно оцінював позбавлення непритаманних 

функцій прокуратури, зокрема, загального нагляду, наголошуючи, що ця 

функція – спадщина СРСР, коли існував лише державний сектор, а прокурор 

та інші контролюючі органи мали безмежні повноваження й перевіряли будь-

які установи. Як аргумент науковець наводить тезу, що до останнього часу 

співробітники прокуратур у багатьох випадках перевищували владні 

повноваження та занадто часто перевіряли діяльність саме приватних 

підприємств на відповідність їх діяльності законодавству [8, с. 127].  Крім 

цього, спираючись на позиції інших науковців, вчений наводить проблему 

дублювання повноваження інших контролюючих органів і як наслідок – 

збільшення штатних одиниць у прокуратурі, які були навантаженням на 

державний бюджет, виконуючи при цьому не притаманні їм функції [24, с. 

12; 25, с. 116; 26, с. 251]. Відповідна позиція заслуговує на увагу та 

відповідає як сучасним тенденціям щодо реформування прокуратури, так і 

праворозумінню її функціонального призначення іншими науковцями.  

М. В. Руденко ще задовго до проведення сучасної реформи у 

прокуратурі та судочинстві наголошував на існуванні у нашій державі різних 

форм контролю з боку власних структур за додержанням законів та близько 

ста галузевих інспекцій. Незважаючи на цю тезу, вчений наголошував, що 

роль прокуратури у системі соціального контролю все ж таки є унікальною і 

не перетинається з діяльністю інших органів [27, с. 8–9; 378]. Із наведеного 

можна визначити двозначність позиції цитованого науковця. Проте 

необхідно звернути увагу, що відповідна думка висловлена задовго до 

проведення відповідної реформи.  
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Р. Р. Трагнюк зазначав, що збереження функцій нагляду за 

додержанням і застосуванням законів порушувало міжнародні зобов’язання 

України перед європейськими інституціями, тому її скасування було 

закономірним у контексті євроінтеграційного курсу України [28, с. 182]. На 

нашу думку, у реформуванні органів прокуратури не потрібно акцентувати 

увагу на «євроінтеграційний курс України», оскільки у реформуванні 

правоохоронної системи, необхідно, насамперед, опиратися на практичну 

доцільність, особливості національної правової системи та державницький 

інтерес. Певні більш-менш конкретизовані рекомендації щодо органів 

прокуратури (мають винятково рекомендаційний характер) надавала Рада 

Європи, а не ЄС, у контексті якого вживається термін «євроінтеграція». 

Основні ж рекомендації з боку ЄС та інших міжнародних інституцій не є 

чітко конкретизованими, – міжнародних партнерів цікавить сам результат, 

який вимірюється у площині ефективності діяльності правоохоронної 

системи, що є важливим для здійснення міжнародної співпраці та залучення 

інвестицій. 

 Усі погляди на реформування органів прокуратури, які висловлювалися 

протягом останнього часу, навести неможливо. Однак очевидною є тенденція 

до зміни праворозуміння функціональної природи органів прокуратури, 

прерогативою якої має бути ефективна діяльність щодо підтримання 

державного обвинувачення. Задля забезпечення цієї мети більшість фахівців 

схиляються до позиції щодо обмеження функцій та напрямів діяльності 

органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції. 

Проте існують інші думки науковців, які виступають за збереження та 

подальший генезис прокуратури за старою моделлю. Серед аргументів 

наводиться те, що модель функціонального призначення прокуратури 

сформувалася історично і в різні історичні часи (зазвичай мається на увазі 

період радянської окупації та тоталітарного режиму) показала свою 

ефективність. Крім цього, зазначається, що жоден із наявних державних 

органів не може перебрати на себе наглядові функції прокуратури [29, c. 53–
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54]. З приводу наведеного можна зазначити наступне. По-перше, 

прокуратура як універсальний наглядовий орган формувалася у період 

відсутності приватної власності та тотального одержавлення економічних та 

управлінських процесів, а тому, ймовірно, в цей час така система була 

доцільною та ефективною. Проте слід наголосити, що органи прокуратури за 

такого тоталітарного режиму брали участь у репресіях, тож, за своєю 

сутністю формувалися як певний симбіоз органу забезпечення правопорядку 

(в нейтральному змістовому навантаженні) та незамінного елементу 

репресивного антигуманного апарату. Також, посилання на те, що жоден 

державний орган не може перебрати особливі функції прокуратури, не зовсім 

відповідає дійсності. Керуючись принципом спеціалізації, зауважимо, що 

відповідні контрольні функції можуть виконувати окремо кожен державний 

орган відповідно до його компетенції. Отже, інтереси громадян та інших 

приватних осіб можуть та повинні реалізовуватися самостійно, зокрема, за 

допомогою системи безоплатної правової допомоги. Проте акцентуємо увагу 

на тому, що попередньо оцінку ефективності нової моделі надавати ще 

передчасно, доки вона повною мірою не запрацювала. 

Ще одиним аргументом є те, що накопичений вітчизняний досвід 

прокурорського нагляду не має прямих аналогів серед держав Західної 

Європи, за якого прокуратура поєднує в собі багатопланові, публічні за 

своєю сутністю функції. Зокрема, зазначається, що органи прокуратури та їх 

загальнонаглядова діяльність забезпечує реальну, ефективну та всеохопну 

охорону Конституції України [30, c. 7]. Щодо багаторічного досвіду 

діяльності, можна зауважити, що функціонування органів прокуратури не 

було ідеальним, що зумовило потребу в пошуках напрямів оптимізації 

функцій та ролі цього органу. Щодо аргументу, за якого прокуратура 

забезпечує охорону Конституції України, то в цьому випадку її роль 

схарактеризована перебільшено, адже в Україні сформовано багато інших 

доволі ефективних інститутів, кожен з яких відіграє особливу роль у 

забезпеченні правопорядку відповідно до власної компетенції. Не 
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применшуючи роль прокуратури у правоохоронній діяльності, варто 

наголосити, що відповідно до сучасних поглядів та прогнозів обмеження 

інших повноважень дасть можливість ефективніше організувати виконання 

основної правоохоронної функції цього органу – підтримання державного 

обвинувачення у суді та координація органів досудового розслідування та 

оперативно-розшукової діяльності з цього приводу. 

Існують й інші погляди науковців, які хоч і прямо не підтримують ідею 

залишення загального нагляду, однак пропонують розширити функції 

прокуратури в тому чи іншому напрямі.  

Так, П. М. Каркач стверджує, що оскільки прокуратура в силу свого 

статусу не належить до жодної гілки влади й об’єктивно підходить до 

виконання функції нагляду за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. 

Також захист прямо пов’язується із забезпеченням додержання законних 

інтересів суспільства і держави [31, с. 181–182]. Хоча відповідний погляд 

заслуговує на увагу, однак треба зауважити, що прерогативою захисту прав 

та законних інтересів громадян наділена адвокатура. При цьому щодо осіб, 

які за своїм майновим станом не можуть дозволити собі найняти адвоката, в 

Україні активно впроваджується інститут безоплатної правової допомоги. 

На думку В. Д. Ткаченка, що внаслідок прийнятих змін утворився 

правовий вакуум у сфері дотримання прав і свобод людини і громадянина та 

законів із цих питань, оскільки ніякий інший державний орган не може 

повноцінно замінити прокурора як наглядову інстанцію, здатну вживати 

невідкладні і дієві заходи для відновлення закону та справедливості. Вчений 

посилається на те, що державний нагляд (контроль), здійснення якого 

покладено на відповідні контролюючі органи, не завжди буває достатньо 

ефективним у захисті прав та інтересів громадян, особливо у ситуації, коли 

порушниками таких прав є державні органи та установи чи їх посадові 

(службові) особи [32, с. 18]. Однозначно заперечити цю позицію неможливо, 



58 

 

 

однак необхідно зрозуміти, що основний напрям вирішення цієї проблеми 

має лежати не в площині збереження певного надвідомчого органу 

всеохоплюючого контролю, а в оптимізації адміністрування спеціального 

відомчого контролю у сфері виконавчої влади. В Україні для цього створена 

система адміністративної юстиції, яка за десятиліття своєї роботи показала 

доволі ефективний результат у сфері захисту прав і свобод приватних осіб.  

Аналогічно до попередньої позиції висловлюється високоповажний 

В. І. Мельниченко, пропонуючи внести зміни до Закону України «Про 

прокуратуру», покликані забезпечити реалізацію органами прокуратури 

нагляду за додержанням прав і свобод людини й громадянина, додержанням 

законів із цих питань суб’єктами владних повноважень; також забезпечити 

представництво інтересів будь-якого громадянина за його зверненням, а 

публічних інтересів (держави та суб’єктів самоврядування) – за власною 

ініціативою [33, с. 196]. Проте така позиція не узгоджується із внесеними у 

Конституцію України змінами та прийнятим напрямом реформування цього 

органу з подальшим обмеженням його функцій. Інші позиції щодо 

відповідних підходів нами зазначено вище.  

Підсумовуючи, зауважимо, що в новітньому концептуальному 

праворозумінні функціональної природи прокуратури можна виокремити три 

підходи: 

1) обмеження практично усіх функцій прокуратури із 

залишенням основної функції підтримання державного обвинувачення у 

суді та координації органів досудового розслідування і оперативно-

розшукової діяльності, а також окремих обмежених виключних 

повноважень щодо представництва інтересів держави (превалюючий 

підхід);  

2) відмова від загальнонаглядової функції із залишенням 

значного обсягу окремих її елементів, особливо у сфері захисту прав і 

свобод людини та державного інтересу, які можуть бути порушені 

органами публічної адміністрації; 
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3) повернення до попередньої моделі прокуратури із загальним 

наглядом (найменш поширений підхід). 

Слід наголосити, що в процесі здійснення реформи правосуддя 

кількість прихильників першої та другої концепції невпинно зростає, а третій 

підхід підтримують щораз то менша кількість фахівців і науковців.  

Функціональна природа органів прокуратури також впливає на 

пропозиції стосовно зміни її статусу та доцільності таких змін. Зокрема, 

залежно від особливостей підходів до функцій прокуратури, виникає 

дискусія щодо доцільності збереження такого органу як самостійного, чи 

підпорядкування тим чи іншим органам державної влади.  

Так, І. М. Білодід доводить, що на сьогодні місце прокуратури в 

системі державної влади не знайшло свого чіткого законодавчого 

закріплення. Її не можна віднести до однієї з трьох визначених у Конституції 

України, гілок влади [7, с. 10]. Своєю чергою, М. В. Руденко наголошує, що 

прокуратура України є автономною системою, управлінська вертикаль якої 

визначається жорстким підпорядкуванням системи Генеральному 

прокуророві України [34, с. 42]. З цього приводу можна зазначити, що 

прокуратура на даний момент так і залишатиметься самостійним органом 

влади, проте є інші погляди на конституційно-правовий статус цього органу 

та зміни його підпорядкування. 

У науці колись існувала думка, що прокуратура має бути наявною у 

межах законодавчої влади і від її імені здійснювати нагляд за додержанням і 

правильним застосуванням законів [35, c. 139–140]. Проте з часом така 

позиція однозначно втратила актуальність. М. О. Потебенько та 

О. С. Скибенко  вважають за доцільне включити прокуратуру до судової 

влади як органу кримінального переслідування та підтримання державного 

обвинувачення в суді [30, c. 5–7; 4, с. 17]. Така модель існує в багатьох 

європейських державах, зокрема ФРН та Франції, однак у даному випадку 

зростає ризик надмірного «зрощення» органів юстиції та прокуратури, що 

поставить інших учасників кримінального процесу в невигідне становище. 
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Тому, беручи до уваги національний досвід та особливості української 

правової системи, реалізація такого підходу вважається малоймовірною. 

Доволі поширеним є підхід, відповідно до якого з огляду на функціональну 

природу прокуратури, її треба відносити до виконавчої влади й розмістити в 

структурі Міністерства юстиції [36, c.10]. Відповідна модель успішно 

реалізована в багатьох державах, зокрема Польщі, однак це створює ризик 

надмірного необґрунтованого впливу на даний орган з боку органів 

виконавчої влади, який інколи може мати політичний характер. Виходячи із 

сучасних умов, така ситуація є неприпустимою. Доволі часто прокуратуру 

відносили до контрольної гілки влади [37, c. 11–12; 38, c. 318]. Однак із 

втратою прокуратурою функції загального нагляду, є сумніви щодо 

актуальності відповідної позиції. Крім цього, підпорядкування прокуратури 

будь-якому іншому контрольному органу у системі органів виконавчої влади 

також є не доцільним.  

Резюмуючи, можемо стверджувати, що, незважаючи на різні 

пропозиції щодо підпорядкування органів прокуратури іншим органам 

влади, в тому числі судовій, у національній правовій системі це є 

недоцільним та шкідливим. Одже, доцільно зберегти відповідний статус 

цього органу як незалежного, який буде, на нашу думку, краще 

забезпечувати виконання основних завдань прокуратури та 

відповідатиме її функціональній природі.  

Щодо узагальнених поглядів на функціональну природу органів 

прокуратури, хоча більшість вчених визначають її по-своєму, то ідейна 

складова концептуальної мети даного органу, на досягнення якої спрямовані 

основні його функції, за суттю зазвичай збігається. Так, І. М. Білодід вказує 

на необхідність забезпечення взаємозв’язку органів прокуратури з 

громадянським суспільством [7, с. 18]. О. І. Скибенко серйозною перешкодою 

на шляху реформування роботи органів прокуратури вбачає, що функції, 

права та повноваження прокуратури, які дісталися у спадок від репресивної 

радянської тоталітарної системи, не давали можливості перетворити 
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прокуратуру в інститут захисту інтересів держави та громадян. Зазначається 

на необхідності приведення функціональної природи органів прокуратури до 

європейської моделі, за якої основна функція прокуратури зводиться до 

якісного представлення у суді публічного інтересу, а не в здійсненні 

державного нагляду за законністю, який перетворював прокуратуру з 

правоохоронного в каральний орган [4, с. 16]. Відповідно, основний зміст цієї 

позиції, яку поділяють багато інших фахівців, полягає у забезпеченні 

ефективного виконання покладених на прокуратуру обов’язків та 

перетворення його на сучасний правоохоронний орган, який має отримувати 

позитивну оціненку громадськості.  

В. В. Стеценко наголошує, що результативність функціонування 

органів прокуратури означає відповідальність, контрольованість, 

ефективність у досягненні мети свого існування – служіння людям і 

суспільству. Основою результативності має стати авторитет прокуратури в 

системі захисту прав і свобод людини і громадянина, авторитет, за який 

треба постійно боротися шляхом чесної праці [39, с. 225]. Ланчінскас 

Кястутіс вважає, що прокурори – це представники влади, які від імені 

суспільства та в його інтересах забезпечують застосування законів, тоді як 

порушення закону передбачає кримінальні санкції, беручи до уваги як права 

людей, так і необхідну ефективність системи кримінального правосуддя. 

Експерт стверджує, що державні обвинувачі покликані збалансувати, тобто 

знайти правильне поєднання між правами людей та ефективністю процесу 

розслідування кримінальних правопорушень, працювати в інтересах 

суспільства та гарантувати застосування законів [6, с. 28]. Цілком 

погоджуємося з наведеними думками науковців, принагідно підкресливши, 

що таке праворозуміння може бути взаємопов’язаним. Зокрема служіння 

людям і суспільству не обов’язково повинно виявлятися у функції загального 

нагляду, оскільки останнє на сучасному етапі має своє вираження у захисті 

суспільства від кримінальних правопорушень, які завдають найбільш істотної 

шкоди державі, суспільству та окремим громадянам.  
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Прихильник збереження широких повноважень за органами 

прокуратури В. І. Мельниченко зауважує, що вихідним моментом визначення 

функцій органів прокуратури України має бути не абстрактне прагнення 

наблизитися до моделі прокуратури більшості європейських держав, яка 

стала результатом тривалого розвитку і функціонує як частина цілісного та 

ефективного механізму забезпечення законності, а усвідомлення реального 

(кризового) стану української державності, суспільної необхідності та 

комплексності функцій, що здійснюють вітчизняні правоохоронні органи, 

значущості для європейської перспективи винятково держави, чия воля 

послідовно та неухильно втілюється у суспільну практику [33, с. 196]. Таким 

чином, основним, на думку науковця, є не саме визначення функцій, а 

ефективний результат їх реалізації на практиці. З цією позицією необхідно 

беззаперечно погодитись. Однак слід враховувати обґрунтовані доводи 

наведених фахівців, які зазначали, що зменшення широкого набору функцій, 

дасть можливість зосередитися та підвищити ефективність здійснення 

прокурорами їх основної функції – підтримання державного обвинувачення.  

Слушною є думка А. В. Лапкіна щодо необхідності максимально чітко 

окреслити предметну сферу діяльності прокуратури, визначити її 

функціональне місце в державному механізмі, уникнути дублювання з 

роботою інших органів державної влади, а також певним чином гарантувати 

незалежність прокуратури – з одного боку, а з другого – стримати 

можливість розширення її впливу на суспільні відносини у державі і зберегти 

їх у межах системи, визначених Конституцією функцій [40, с. 15]. З цим 

підходом узгоджується теза Б. В. Малишева, який визначав важливою рисою 

діяльності майбутньої прокуратури ліквідацію залишків загального нагляду в 

нашій правовій системі [41, с. 5]. З цього можна ще раз зазначити 

переважання у новітній науковій думці підходу щодо того, що прокуратура 

має стати сучасним правоохоронним органом, повноваження якого повинні 

обмежуватися його основною правовою природою. Такий підхід 

узгоджується із проведенням реформи правосуддя та її нормативно-правовим 
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регулюванням, хоча все ще залишається потреба докласти чималих зусиль на 

реалізацію новітньої концепції на практиці, а також щодо оптимізації 

законодавства у цій сфері. 

Беручи до уваги усе наведене, можна констатувати, що органи 

прокуратури є особливо важливим елементом у системі кримінального 

правосуддя та виступають органом, який покликаний відповідно до своєї 

компетенції здійснювати значний внесок у встановлення правопорядку та 

законності у нашій державі. 

Новітні концептуальні підходи до праворозуміння функціональної 

природи органів прокуратури в основному формувалися під впливом ідей, 

що виникали у європейських міжнародних інституціях, особливо Раді 

Європи [42, с. 62]. Останні стали передумовою до проведення реформи 

даного органу відповідно до найбільш прийнятної концепції у наукових та 

фахових колах, згідно з якою повноваження органів прокуратури поза 

судовою юстицією кардинально обмежуються з метою уникнення 

корупціогенних факторів та можливості впливати на приватно-правові 

відносини.  

Враховуючи наведене, прокуратура за функціональним призначенням в 

основному зосередиться на виконанні її основного завдання – якісного 

представлення державного обвинувачення. Попередньо цю реформу та 

наукові підходи можна оцінити позитивно, однак дуже важливо, щоб 

відповідні новітні ідеї були реалізовані на практиці. Тому актуальним є 

здійснення подальших наукових та практично-прикладних досліджень 

органів прокуратури та їх діяльності після реформування цього органу.  
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1.2. Протидія корупції в органах прокуратури як об’єкт адміністративно-

правового наукового дослідження 

  

  

Суспільна значущість розгляду протидії корупції в органах 

прокуратури як об’єкта адміністративно-правового наукового дослідження 

полягає у визначенні основних напрямів науково-практичних розробок у цій 

царині, його умовного поділу на окремі предмети дослідження, визначення 

методологічних основ розгляду цієї проблематики [43]. Усе це зможе 

сформулювати погляди на актуальні сфери здійснення адміністративно-

правових наукових розробок, підвищити ефективність фахово-наукових 

дискусій у цьому напрямі, розробити основні орієнтири для здійснення 

подальшого дослідження [44]. Своєю чергою, результати адміністративно-

правових наукових розробок означеної проблематики, що здійснюватиметься 

нами та іншими науковцями, в подальшому сприятиме формуванню 

сукупності практичних пропозицій для покращення діяльності з приводу 

протидії корупції в органах прокуратури.  

Протидія корупції як об’єкт наукового дослідження та роль органів 

прокуратури у цьому процесі була тією чи іншою мірою досліджувалися 

такими науковцями у сфері адміністративного права, як О. В. Бандурка, 

В. Т. Білоус, В. О. Бєлік, А. В. Гайдук, В. О. Глушков, Ю. В. Грошовий, 

І. С. Даньшин, Є. Б. Дидоренко, Д. Г. Заброда, А. П. Закалюк, 

В. Т. Зеленецький, М. І. Камлик, В. С. Литвиненко, М. І. Мельник, 

Е. С. Молдован, Є. В. Невмержицький, І. В. Печенкін, О. Я. Прохоренко, 

В. М. Попович, В. В. Сташис, В. Г. Тацій, О. В. Терещук, М. І. Хавронюк та 

ін. Ці наукові розробки та сукупність практичних пропозицій є вагомим 

внеском у систему наукових знань щодо обраного об’єкта дослідження. 

Однак потреба в практичній зміні підходів до протидії корупції, необхідність 

забезпечення ефективності такої діяльності, крайня потреба у поверненні 

довіри громадян до правоохоронної системи, а також здійснення 
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реформування як органів прокуратури, так і антикорупційної діяльності 

загалом, зумовлюють необхідність здійснення нових комплексних наукових 

розробок. Отже, перегляд та актуалізація наукових поглядів на протидію 

корупції в органах прокуратури як об’єкта адміністративно-правових 

досліджень є актуальним та суспільно значущим.  

 «Об’єкт дослідження» як категорія методології розкривалася багатьма 

теоретиками. Ф. О. Чмиленко вказує, що об’єктом дослідження прийнято 

називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес 

або явище, яке спричинює проблемну ситуацію і його обрано для 

дослідження. Об’єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний 

світ і форми його відображення у людській свідомості, які існують незалежно 

від нашої свідомості, вибрані відповідно до мети дослідження [45, с. 24; 379]. 

Є. К. Шишкіна та О. О. Носирєв об’єктом наукового дослідження вважали те, 

на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, чим може бути як 

матеріальна, так і ідеальна системи: навколишній матеріальний світ та форми 

його відображення у свідомості людей, що існують незалежно від нашої 

свідомості і обираються відповідно до мети дослідження [46, с. 53]. 

Вважаємо, що об’єктом наукового дослідження може бути будь-який 

фрагмент дійсності як матеріальної, так і не матеріальної, тобто об’єктом 

можуть бути явища та процеси, які є певними абстрактними явищами, що 

можуть бути відображені винятково у свідомості людини як суб’єкта 

сприйняття соціальних явищ та процесів. Тому, щодо правових явищ як 

об’єктів наукових досліджен,ь твердження про те, що визначальною ознакою 

є можливість існування поза людською свідомістю, є не зовсім виправданим. 

Об’єктом дослідження з боку правової науки є будь-які явища, процеси, речі, 

які можуть бути предметом правового регулювання чи мати вплив на 

суб’єктів права у будь-якій іншій формі. Згідно з адміністративно-правовою 

точкою зору об’єктом наукового дослідження можуть виступати суб’єкти 

публічних правовідносин, або будь-які суспільні явища та процеси, з приводу 

яких можуть виникати адміністративні правовідносини.  
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Як зазначає О. В. Крушельницька, об’єктом наукового дослідження є 

певна частина дійсності – досить конкретний предмет чи явище, на яке 

спрямована наукова діяльність дослідника з метою пізнання його суті, 

закономірностей розвитку і можливостей використання у практичній 

діяльності [47, с. 10]. За загальними правилами здійснення наукових 

розробок об’єкт дослідження, по-перше, повинен мати конкретний 

відособлений вияв у матеріальній дійсності чи свідомості дослідника, по-

друге, фактично надавати можливість здійснювати його дослідження за 

допомогою методів наукового пізнання, у тому числі філософських. 

Зауважимо, що об’єкт дослідження корелюється з категорією предмета 

наукового дослідження (не слід ототожнювати з предметом матеріальної 

дійсності), що зумовлює необхідність здійснити конкретне розмежування та 

співвідношення цих категорій.  

В. М. Охріменко зауважує, що об'єктом дослідження є та частина 

об’єктивної реальності, які досліджує вчений. Натомість зазначається, що 

сукупність знань про цей об’єкт і сам об'єкт у процесі дослідження – це 

предмет дослідження [48, с. 18]. Однак не можемо цілком погодитися із 

такою позицією, оскільки в такому разі виникатимуть логічні проблеми щодо 

розмежування цих двох категорій. Спираючись на відповідні висновки, 

виявляється, що категорії предмет і об’єкт наукового дослідження є 

тотожними, однак це суперечить усталеним поглядам науковців щодо 

розмежування відповідних категорій.  

Як зазначає Ф. О. Чмиленко, предмет дослідження − це аналізовані з 

певною метою властивості, характерні для наукового пізнання, визначення 

певного «ракурсу» дослідження як припущення про найістотніші для 

вивчення вибраної проблеми характеристики об’єкта. Під предметом 

дослідження розуміють те, що знаходиться в межах об’єкта й завжди 

збігається з темою дослідження. Один і той самий об’єкт може бути 

предметом різних досліджень і навіть наукових напрямів. На думку 

науковця, об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 
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співвідносяться між собою як загальне і часткове [45, с. 24; 379; 380]. Ця 

позиція є загальноприйнятою та послідовно відображається у тезах 

переважної більшості вчених різних сфер знань.  

Зокрема Б. І. Мокін резюмує, що об’єктом наукового дослідження є 

явище загалом, а предметом наукового дослідження вважаються окремі 

компоненти чи характеристики цього явища [49, с. 20]. Інші науковці 

визначають предметом наукового дослідження структуру системи, взаємодію 

її елементів, різні властивості, закономірності розвитку тощо. Зазначається, 

що предмет є вужчим поняттям, ніж об’єкт, і виступає його складовою [46, 

с. 53]. О. В. Крушельницька серед можливих предметів наукового 

дослідження визначає причини виникнення процесу або явища, 

закономірності його розвитку, різноманітні властивості, якості тощо [47, с. 

11]. Отже, об’єкт наукового дослідження як багатогранна категорія може 

мати різні аспекти, які підлягають вивченню, тобто мати кілька предметів 

дослідження. Наприклад, якщо протидію корупції в органах прокуратури 

визначити як об’єкт дослідження, окремі наукові адміністративно-правові 

аспекти такої діяльності будуть предметами наукових правових досліджень 

цього об’єкта. 

Вибір предмета дослідження має відповідати вимогам методики та 

методології. Як зазначає Ф. О. Чмиленко, правильний вибір об’єкта вивчення 

навколишнього матеріального світу відповідно до мети дослідження сприяє 

обґрунтованості результатів дослідження. Завдання дослідника полягає у 

визначенні факторів, які впливають на об’єкт наукових розробок, та в 

зосередженні уваги на найбільш істотних з них. Критеріями відбору цих 

чинників є мета дослідження та кількісний рівень накопичених фактів у 

цьому напрямі. Вибір таких факторів, які впливають на об’єкт вивчення, має 

велике практичне значення, оскільки визначає ступінь двірогідності 

результатів дослідження. Якщо будь-який істотний фактор не враховано, то 

висновки, одержані в результаті дослідження, можуть бути помилковими, 

неповними або зовсім хибними. Виявити істотні фактори простіше, якщо 
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дослідження ґрунтується на добре опрацьованій теорії. Якщо теорія не дає 

відповіді на поставлені питання, то використовують гіпотези, наукові ідеї, 

сформовані в процесі попереднього вивчення об’єкта дослідження [45, с. 24–

25]. Усі відповідні позиції необхідно враховувати у будь-якій сфері науки, 

зокрема при здійсненні адміністративно-правового наукового дослідження 

обраного об’єкта. Виходячи з наведеного, протидія корупції в органах 

прокуратури як об’єкт відповідних досліджень відповідає цим критеріям. 

Крім цього, специфіка означеного явища прямо корелюється з обраним 

напрямом наукових розробок. 

Слушно зауважує О. В. Крушельницька, що слід враховувати 

особливості об’єкта дослідження, які безпосередньо впливають на 

організацію та ефективність дослідної роботи, а саме: обов’язковість 

непізнаних якостей об’єкта на час виникнення «проблемної ситуації»; 

динамічність об’єкта дослідження; подільність об’єкта [47, с. 10–11]. 

Непізнані якості об’єкта характеризують актуальність дослідження 

конкретного його аспекту, динамічність визначає необхідність застосування 

метафізичного та діалектичного методів пізнання правового явища в 

сукупності, подільність об’єкта дослідження дає змогу виокремити різні 

предмети наукового дослідження та здійснити комплексні наукові розробки 

аналізованого об’єкта в цьому напрямі.  

 Щодо протидії корупції в органах прокуратури як об’єкта наукового 

адміністративно-правового дослідження, попередньо можна стверджувати, 

що відповідна діяльність та публічне управління у цьому напрямі 

характеризуються багатогранністю, динамічністю та багатьма 

недослідженими аспектами. Останніми є відповідні оновлені управлінські 

правовідносини з приводу реалізації відомчої антикорупційної політики в 

прокуратурі та реалізації відомчої і загальнодержавної антикорупційної 

стратегії та програм. Це вказує на те, що наведена діяльність як окремий 

об’єкт дослідження повною мірою відповідає основним методологічним 

вимогам до об’єктів адміністративно-правового дослідження, що дає 
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підстави для його виділення як відносно відокремленого самостійного 

комплексного об’єкта. 

Точне встановлення будь-якого об’єкта наукового дослідження передує 

правильному визначенню відповідного поняття. Для цього необхідно чітко 

визначити поняття «протидії корупції в органах прокуратури», що надасть 

змогу визначити розуміння та межі об’єкта цього адміністративно-правового 

дослідження. 

Під поняттям «корупція», визначеному в Законі України «Про 

запобігання корупції», розуміється використання суб’єктом корупційних 

правопорушень наданих йому 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 

особі – суб’єкту корупційного правопорушення, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [50; 381]. Розуміння корупції як негативного 

правового явища, що надане у відповідному законодавчому акті, має більше 

прикладний характер і по суті спрямоване на узагальнене надання розуміння 

корупції як складу правопорушення адміністративного та кримінального 

характеру. Проте сама корупція як категорія може вживатися у більш 

широкому значенні, яке дає змогу розглядати корупцію як комплексне 

негативне суспільне явище з відповідними детермінантами та наслідками, що 

має місце у сфері публічного управління та ведення господарської діяльності. 

Таке широке розуміння дозволяє ґрунтовніше підійти з правової точки зору 

до передумов та причин існування корупції та визначити широкий спектр 

напрямів протидії відповідному явищу.  

Прикладом може слугувати розуміння поняття корупції 

С. В. Максимова, яке наведене та підтримане О. О. Дудоровим, що 

корупцією можна вважати вчинення державним службовцем дій, які 
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негативно впливають на громадську думку про стан законності на державній 

службі, хоча прямо й не заборонені тим або іншим нормативним правовим 

актом. Корупція у працях науковців розглядається як соціальне, економічне 

та моральне зло [51, с. 52]. Хоча на сучасному етапі розвитку правового 

регулювання корупції та адміністрування протидії цьому явищу важко 

однозначно підтримати чи спростувати наведену позицію, однак наведена 

думка очевидно має належне теоретико-практичне підґрунтя. Справді, 

корупція, якщо такою вважати будь-яке зловживання владою чи становищем 

з корисливих мотивів, може мати виявлятися у різних формах суспільної 

дійсності, а тому передбачити усі зовнішні форми вияву цього негативного 

явища – об’єктивну сторону корупційних злочинів чи адміністративних 

правопорушень, у кримінальному чи відповідному законодавстві про 

адміністративну відповідальність буде доволі складно. З цього можна 

припустити, що не всі корупційні вияви можуть бути злочинами чи 

адміністративними правопорушеннями. Однак необхідно врахувати, що 

корупція як складне соціальне явище виникає з певних детермінуючих 

причин, на усунення яких спрямована антикорупційна політика. Тому об’єкт 

адміністративно-правового дослідження з протидії корупції в органах 

прокуратури доцільно тлумачити у широкому значенні, включаючи як заходи 

з протидії злочинам та правопорушенням, так і заходи щодо управління 

(мінімізації) корупціогенних ризиків, усунення причин та наслідків корупції, 

здійснення іншої суміжної діяльності.  

Доволі детально поняття корупції (від лат. псування, розбещування, 

підкуп) описується в юридичній енциклопедичній літературі. Корупцією 

визначається соціальне явище, яке охоплює всю сукупність корупційних 

діянь, пов’язаних із неправомірним використанням особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади, 

службових повноважень, відповідних можливостей з метою задоволення 

особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших корупційних 

правопорушень, які створюють умови для вчинення корупційних діянь або є 
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приховуванням їх чи потуранням їм [382]. У правовому аспекті корупція 

становить сукупність різних за характером та ступенем суспільної небезпеки, 

але єдиних за своєю сутністю корупційних діянь, а також порушень етики 

поведінки посадових осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь [52, с. 406; 

383]. Із наведеного висновується, що правова наука тяжіє до широкого 

розуміння поняття корупції, в якому остання розуміється як широкий спектр 

діянь. Вважаємо, що необхідно, спираючись на погляди науковців, 

встановити визначальні ознаки корупції як соціально-правового явища, які 

притаманні усім виявленням корупції та дають можливість відмежувати 

досліджувану категорію від інших соціальних та правових явищ.  

На думку В. В. Коваленка, корупція – це одне із явищ, які здатні 

породжувати кризові стани в різних галузях суспільного та соціального 

розвитку кожної держави, зокрема у сфері політики, економіки, державного 

управління. Корупція також є однією із ключових передумов існування 

організованої злочинності [53, с. 27; 384]. Не можна не погодитися з цим, 

адже особливістю наведеного явища є надзвичайно значний рівень суспільної 

небезпеки. Однак ми вважаємо, що не потрібно ототожнювати корупцію з 

організованою злочинністю, оскільки ці соціальні явища не завжди 

співпадають. Очевидно, найбільш небезпечною є корупція, яка має 

організований характер та виявляється у найвищих державних інституціях. 

Отже ці ознаки корупції необхідно враховувати для протидії різним її 

формам – організованій, одиничній, спонтанній, іншим структурним ознакам 

даних протиправних діянь.  

І. І. Яцків зазначає, що корупція в адміністративно-правовому 

розумінні є системою публічних відносин, заснованою на передбачених 

конкретним складом корупційного адміністративного правопорушення 

діяннях публічних посадових осіб [54, с. 89; 385]. Із наведеної позиції 

резюмуємо, що корупція як правове явище може розглядатися не лише з 

широкої точки зору, а й з вузької, прихильником якої є цитований науковець. 

В останньому випадку розуміння корупції чітко випливає із передбачених 
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нормами права складових корупційних правопорушень. На нашу думку, 

також доцільно уникати при визначенні корупції з адміністративно-правової 

точки формулювання «публічні» відносити, оскільки це може вказувати на 

певну офіційність чи врегульованість нормами права відповідного явища. 

Хоча корупція існує в межах публічних відносин, та помилки у наведенні 

такої ознаки немає, проте необхідно чітко підкреслювати, що корупція є 

протиправним та шкідливим явищем і потребує вжиття перманентних 

заходів як кримінальної, так  і адміністративно-правової протидії. 

Отже, визначальними ознаками корупції є: 1) протиправність 

та/або суперечність суспільній моралі та правосвідомості;                         

2) шкідливість; 3) вияв у державно-владних відносинах (публічній 

сфері), або відносинах з управління приватними господарськими 

справами; 4) корисливі мотиви суб’єкта корупції, які зазвичай 

суперечать інтересам держави, організацій, підприємств та осіб, яких 

означений суб’єкт представляє та в інтересах яких останній повинен 

діяти. 

Корупція – негативне явище, яке існує в різних сферах діяльності 

публічної адміністрації, у тому числі, на привеликий жаль, і в органах 

прокуратури. Тому наявність цього явища завжди викликає необхідність 

здійснювати заходи протидії. У науковій доктрині та адміністративно-

правовому регулюванні для означення відповідної діяльності, яка є об’єктом 

нашого дослідження, використовувалися поняття «боротьба», «протидія», 

«запобігання». Своєю чергою щодо доцільності застосування відповідних 

термінів та пріоритету одного над другим у доктрині точаться дискусії. Варто 

звернути увагу на той факт, що у назвах інституційних антикорупційних 

законів також почергово використовувалися відповідні терміни: Закон 

України «Про боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 року № 356/95-

ВР [55], Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 

червня 2009 року № 1506-VI [56] та від 07 квітня 2011 року № 3206-VI [57], 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-
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VII [50]. Тож доцільно ще раз повернутися до розуміння відповідних 

термінів, які описують антикорупційну діяльність. 

У тлумачному словнику української мови «запобігати» тлумачиться як 

не допускати, заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане [58, 

с. 267; 386]. Тобто з етимологічної точки зору запобігання корупції в органах 

прокуратури необхідно розуміти у перспективному значенні, тобто 

діяльність спрямована на недопущення корупційних діянь чи передумов для 

їх вчинення в майбутньому.  

Термін «боротьба» розкривається у словниковій літературі як активне 

протистояння, зіткнення між протилежними соціальними групами, станами, 

протилежними напрямами течіями у суспільстві та ін.; діяльність, що має на 

меті подолати або знищити кого-, що-небудь [59, с. 220–221; 387]. З цього 

випливає, що під боротьбою з корупцією розуміються активні значущі дії, 

спрямовані на ліквідацію її виявів. Таким чином порівняно з попередньо 

наведеним терміном «запобігання» поняття «боротьба» доцільніше вживати 

тоді, коли такі антикорупційні дії спрямовані на ліквідацію фактично 

наявних корупційних правопорушень, натомість «запобігання» з 

етимологічної точки зору більше вказує на попередження корупційних виявів 

у майбутньому, а також причин, які це спричинюють. 

У словниках української мови поняття «протидія» тлумачиться як дія, 

що спрямована проти іншої дії, перешкоджає їй. «Протидіяти» означає 

скеровувати дію проти кого-, чого-небудь, діяти всупереч комусь, чомусь; 

спрямовуватися проти іншої дії, тощо [60, с. 58; 61, с. 317; 388]. Отже, 

протидія є певним антагонізмом до відповідних дій з боку інших осіб. 

Корупція як явище реалізується суб’єктами правопорушень зазвичай у формі 

цілеспрямованих корисливих вольових діянь. Саме цим діянням, які 

вважаються корупційними діями, протистоять суб’єкти протидії корупції. На 

нашу думку, протидія може тлумачитися в широкому значенні та включати у 

себе як протидію корупційним діям суб’єктів корупційних правопорушень, 

так і антагоністичні діяння до корупціогенних факторів.  
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Термін «протидія» порівняно з терміном «боротьба»  науковці 

вважають ширшим, оскільки він охоплює і запобігання злочинності [62, 

с. 86-87]. А. П. Закалюк вказує, що поняття «протидія» та «боротьба» 

належать до класу узагальнених, які відтворюють загальну сутність, що 

полягає у чиненні супротиву [63, с. 321–322]. Відповідно, є позиція, за якою 

«протидія» та «боротьба» мають сутнісну тотожність. Однак більше 

схиляємося до позиції, що «протидія» є поняттям ширшим за терміни 

«боротьба» та «запобігання», оскільки перший зводиться до протидії уже 

наявним корупційним діянням, другий – до протидії діянням, що можуть 

виникнути у майбутньому та усунення відповідних причин.  

Із наведеного випливає, що з адміністративно-правової точки зору на 

теоретичному рівні доцільніше використовувати поняття «протидія 

корупції», яке охоплює ширший спектр заходів, що застосовуються органами 

публічної адміністрації для подолання негативних факторів корупції. 

Протидія корупції в органах прокуратури як об’єкт нашого дослідження має 

охоплювати різного роду заходи, що спрямовані як на викорінення вже 

наявних корупційних діянь, так і мінімізацію причин, що їх викликають, 

тобто відповідних корупціогенних ризиків. Досягається ця мета та поставлені 

на її виконання завдання шляхом реалізації антикорупційної політики в 

органах прокуратури та управління відповідною антикорупційною 

діяльністю. Цей аспект об’єкта дослідження є предметом науки 

адміністративного права.  

Щодо безпосередньо аналізованого поняття у науці до його 

праворозуміння сформувалось багато поглядів, з яких деякі доцільно навести. 

Наприклад, М. І. Мельник розкривав «протидію корупції» як систему заходів 

політичного, організаційно-управлінського, ідеологічного, соціально-

психологічного та іншого характеру, що мають цільове спрямування на 

зменшення обсягів корупції, зміну характеру корупційних виявів, обмеження 

взаємовпливу корупції та інших соціальних явищ і процесів, збільшення 

ризику для осіб, які вчиняють корупційні правопорушення, нейтралізацію дій 
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та усунення факторів корупції, виявлення, припинення та розслідування 

виявів корупції, притягнення винних у вчиненні корупційних правопорушень 

осіб до юридичної відповідальності, поновлення законних прав та інтересів 

фізичних та юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь [64, с. 17; 

385]. Дане визначення розкриває цей процес у широкому розумінні, що дає 

можливість досліджувати протидію корупції в органах прокуратури як об’єкт 

крізь призму предметів різних наук – як правових, так і неправових. Проте 

адміністрування антикорупційної діяльності в органах прокуратури є 

прерогативою саме адміністративно-правових досліджень з урахуванням 

багатогранності засобів здійснення такої діяльності, які лежать у різних 

площинах – суто адміністративній, організаційно-правовій, економічній, 

ідеологічній тощо. Усі ці аспекти необхідно виокремити, якщо йдеться про 

предмет адміністративного права, який включає саме публічно-владні 

відносини, що виникають в органах прокуратури з приводу реалізації 

антикорупційної політики та управління відповідною діяльністю.  

Про можливість розуміння протидії корупції з широкої і вузької точок 

зору слушно зазначав А. В. Яфонкін, який вважав, що наведене 

праворозуміння, надане М. І. Мельником, є вужчим значенням протидії 

корупцїі. У широкому розумінні, на думку автора, протидія корупції – це 

будь-яка правомірна діяльність, яка сприяє зменшенню можливостей для 

таких дій, зокрема, шляхом забезпечення верховенства права, реалізації 

інших принципів права, розвитку демократичного суспільства та 

утвердження правової держави [65, с. 39]. Однак слід звернути увагу, що 

загальні дії щодо утвердження режиму законності та верховенства права 

позитивно впливають на різні сфери суспільного життя, а тому виділяти їх як 

окремі заходи протидії корупції, а тим паче включати в обсяг об’єкта 

наукового дослідження, буде недоцільним. Вважаємо, що виділений 

М. І. Мельником «вузький підхід» до праворозуміння протидії корупції, є 

широким, оскільки включає як правові, так і неправові заходи протидії. У 

будь-якому випадку, обравши з-поміж об’єкта дослідження окремий предмет, 
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протидія корупції більшою мірою зводитиметься до більш вузького значення, 

що визначатиме межі наукового дослідження. Тому, певні ідеологічні, суто 

організаційні чи економічні фактори, потрібно буде відкинути в 

адміністративно-правовому науковому дослідженні (за винятком процесу 

управління ними, що включається у предмет адміністративного права).  

І. А. Дьомін стверджує, що протидія корупції – це скеровування 

діяльності спеціально-визначених суб'єктів публічної адміністрації проти 

будь-яких розпочатих корупційних виявів. При цьому специфіка протидії 

корупції як системного явища потребує застосування можливостей різних 

галузей законодавства: цивільного, господарського, фінансового, 

адміністративного, кримінального, трудового та ін. [66, с. 22]. Цілком влучна 

теза науковця вдало окреслює протидію корупції в органах прокуратури як 

об’єкта правового регулювання різними галузями права та об’єкта наукового 

дослідження. Доречно ще раз наголосити, що управлінська діяльність з 

реалізації антикорупційної політики – прерогатива адміністративно-правової 

науки.  

О. Ю. Бусол, здійснюючи комплексне дослідження протидії корупції, 

вважає за необхідне чітко передбачити правове визначення цього терміна в 

інституційному Законі. У цьому контексті науковцем запропоновано у ст. 1 

Закону України «Про запобігання корупції» визначити аналізоване поняття 

таким чином: «протидія корупції – система правових, організаційних, 

соціальних, ідеологічних, психологічних заходів, які проводяться як на 

державному, так і на локальному рівнях, комплексно або окремо, з метою 

мінімізації небезпечного впливу корупційних проявів на розвиток 

демократичного суспільства» [67, с. 30]. Із проаналізованих поглядів на 

досліджувану категорію випливає, що науковці схиляються до широкого 

розуміння «протидії корупції». З відповідним підходом необхідно погодитись 

з огляду на багатоаспектність корупції як складного соціального явища. 

Однак об’єктом адміністративно-правової науки та наукового дослідження 

буде адміністративна діяльність органів публічної адміністрації, а в нашому 
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випадку – прокуратури, яка спрямована на управління реалізації усіх 

наведених засобів за допомогою адміністративно-правових засобів.  

З аналізу наведеного надамо власне визначення досліджуваній 

категорії, яка окреслюватиме її межі як об’єкта адміністративно-правового 

наукового дослідження. З адміністративно-правової точки зору протидія 

корупції в органах прокуратури – це система заходів, спрямованих на 

реалізацію державної антикорупційної політики в органах прокуратури, яка 

включає в себе правові, організаційні, фінансові, ідеологічні, психологічні та 

інші засоби, що здійснюються в процесі реалізації відповідної управлінської, 

а також суто функціональної діяльності інституцій прокуратури; управління 

відповідними процесами, забезпечення реалізації дій, що спрямовані на 

виявлення, припинення корупційних діянь, усунення їх наслідків, а також 

мінімізацію корупціогенних ризиків, які є причинами виникнення корупції, 

що забезпечує мінімізацію виявів цього негативного явища в майбутньому. 

Саме у наведених межах досліджуваний об’єкт відповідає предмету 

адміністративно-правової науки. 

Аналізуючи протидію корупції в органах прокуратури як об’єкта 

наукового дослідження, можна зазначити, що суміжна тематика розроблена 

на надзвичайно високому рівні. Зокрема, протидія корупції як ширший 

об’єкт наукових досліджень протягом останнього часу була предметом 

багатьох комплексних розробок. Сама ж прокуратура як інституція також 

детально досліджувалася фахівцями в галузі адміністративно-правової науки. 

Останні здійснили численні розробки системи управління в органах 

прокуратури. Тому результати досліджень у цих двох напрямах є важливим 

теоретичним підґрунтям для подальшого спеціального дослідження протидії 

корупції в органах прокуратури як об’єкта наукового дослідження, який по 

суті є збірним та містить елементи наведених напрямів розробок. 

Варто зауважити, що як до протидії корупції, так і до органів 

прокуратури є особливий інтерес з боку громадянського суспільства. Так, 

згідно з даними актуального соціологічного дослідження, корупцію 
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вважають проблемою 91 % громадян України [68]. Своєю чергою, рівень 

недовіри до органів прокуратури в громадянському суспільстві сягає 80 % 

[69]. Отже, можна цілком впевнено стверджувати, що обрана проблематика 

теоретичних досліджень залишається актуальною, у тому числі внаслідок 

відсутності вирішення практичних проблем протидії корупції в органах 

прокуратури та інтересу з боку суспільства.  

Особливістю даної проблематики є наявність багатьох реформ у цьому 

напрямі. Зокрема, адміністративна та кримінально-правова система протидії 

корупції за роки незалежності нашої держави переглядалася багато разів. Це 

вказує, по-перше, на перманентний пошук практичних ефективних правових 

засобів протидії корупції, по-друге, що попередні наявні системи протидії 

корупції не були достатньо ефективними. На цю проблематику необхідно 

звернути особливу увагу в подальшому дослідженні, зокрема встановити, 

чому попереднє правове регулювання виявилось не надто ефективними. 

Реформуванню підлягала і система органів прокуратури та адміністративно-

управлінські зв’язки між її складовими. Зокрема, було звужено функції 

прокурорів, утворено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, 

упроваджено нові підходи до управління в органах прокуратури з 

урахуванням необхідності мінімізувати корупціогенні ризики. Усе це вказує 

на необхідність оновлення наукових поглядів та розробок, у тому числі 

шляхом дослідження обраного об’єкта, беручи до уваги потенційно актуальні 

аспекти (предмети) даної проблематики.  

Стан наукових розробок обраного та суміжних об’єктів дослідження 

відзначається високим рівнем розробок проблематики боротьби з корупцією 

та її окремих елементів, а також адміністративно-правових аспектів 

управління в органах прокуратури. Саме з відповідних більш узагальнених 

об’єктів наукових правових досліджень виділено наш спеціальний об’єкт 

адміністративно-правових розробок. Отже, стан наукових розробок, які 

стосуються узагальнених аспектів протидії корупції в органах прокуратури, 

визначається виходячи з таких напрямів досліджень: загальної протидії 
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корупції в органах публічної адміністрації як об’єкта адміністративно-

правового дослідження; протидії корупції як об’єкта кримінально-правових 

та кримінологічних досліджень; публічних правовідносин в органах 

прокуратури.  

Загальна протидія корупції в органах публічної адміністрації як 

об’єкт адміністративно-правового дослідження набув особливої уваги 

науковців у сфері права нарівні з відповідним кримінально-правовим та 

кримінологічним аспектом. Тільки у 2015 році над відповідною тематикою 

комплексно розпочали роботу восьмеро науковців [70, с. 3–252]. При цьому 

адміністративно-правовий аспект протидії корупції в національній правовій 

науці займав рівне місце з кримінологічним і кримінально-правовим 

аспектом – кількість наукових праць і дисертацій, захищених з відповідної 

тематики, є практично рівними за чисельністю. 

Одним із перших комплексні наукові розробки адміністративно-

правового аспекту боротьби з корупцією розпочав А. В. Гайдук. Його 

дисертація «Заходи адміністративного примусу у боротьбі з корупцією в 

Україні» (захищена 2006 р.) розкриває основні адміністративно-правові 

аспекти боротьби з корупцією. Науковцем окремо було проаналізовано 

заходи попередження та припинення корупції, а також розкрито теоретико-

правові основи аналізу протидії корупції як об’єкта адміністративно-

правового дослідження [71]. Праця науковця та суміжні публікації можуть 

бути належним теоретичним підґрунтям для здійснення подальших 

напрацювань. Крім цього, у відповідній роботі проаналізовано вже наявні 

окремі дослідження, що тією чи іншою мірою стосувалися протидії корупції 

як об’єкта адміністративно-правового дослідження. 

Більш системно до цієї проблеми підійшов до Р. М. Тучак, 

закцентувавши увагу у своєму дослідженні «Адміністративно-правові засади 

боротьби із корупцією» не на окремих аспектах протидії корупції як об’єкта 

адміністративно-правового дослідження, а охопивши загальні основи 

відповідного правового регулювання [72]. Цей доробок є одним із перших, у 
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якому комплексно описується адміністративно-правова антикорупційна 

діяльність органів публічної адміністрації. При цьому предмет дослідження 

автора витриманий у строгій відповідності до суто адміністративного аспекту 

цієї проблематики.  

Наближеною за змістом є праця «Адміністративно-правові заходи 

боротьби з корупцією в Україні» С. С. Рогульського [73], яка також 

претендує на ознаку комплексності та загального розгляду протидії корупції 

як об’єкта адміністративно-правового дослідження. При цьому науковець 

один із перших завершив відповідну працю, належно оцінену науковим 

товариством.  

У подальшому дослідження протидії корупції набули більш 

деталізованого характеру, в яких або ж досліджувалися окремі аспекти 

адміністративно-правової протидії корупції, або така діяльність, що 

здійснюється в окремих органах державної влади з особливим акцентом на 

правоохоронні органи. Прикладом можуть такі праці: І. А. Дьоміна 

«Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією 

України» [66]; Д. Г. Заброди «Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією 

(адміністративно-правовий аспект)» [74]; Є. А. Бовкуна «Адміністративно-

правові засади інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в 

діяльності органів державної податкової служби України» [75] та багато ін. 

Слід також відзначити працю С. С. Серьогіна «Механізм попередження та 

протидії корупції в органах публічної влади України», в якій комплексно 

досліджено теоретико-методологічні та прикладні підходи до аналізу й 

удосконалення механізмів попередження та протидії корупції в органах 

публічної влади, визначено шляхи та засоби удосконалення механізмів 

протидії й запобігання корупції в державних органах, здійснено значний 

внесок у розроблення суміжної проблематики [76]. Необхідно зазначити, що 

протидія корупції також була предметом дослідження наук з державного 

управління. Як приклад можна навести працю О. Я. Прохоренка «Протидія 

корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-
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правовий аспект)» (захищена ще в 2004 р.) [77]. Крім багатьох комплексних 

досліджень, існують також публікації, присвячені протидії корупції за 

допомогою адміністративно-правових механізмів.  

Отже, можна резюмувати, що адміністративно-правовий аспект 

протидії корупції в органах публічної адміністрації набув особливої уваги з 

боку науковців адміністративного права. Ці наукові розробки стали основою 

для здійснення оптимізації адміністративно-правового регулювання 

антикорупційної діяльності.  

 Протидія корупції як об’єкт кримінально-правових та 

кримінологічних досліджень теж набула значної уваги серед правників. 

Одним із перших, хто дослідив кримінологічні та кримінально-правові 

проблеми протидії корупції, був М. І. Мельник в однойменній дисертації. 

Науковцем уперше було комплексно досліджено цю протидію з точки зору 

кримінології та кримінального права [64, с. 3–29]. Хоча окремі спроби 

дослідити відповідну категорію були здійснені ще раніше. Як приклад можна 

навести О. Є. Рагуліну [78, c.74] та інших науковців, які вперше у 

національній правовій науці торкнулися відповідної проблематики.  

 У подальшому протидія корупції також підлягала дослідженню з 

урахуванням нових змін до законодавства та розвитку самого негативного 

соціального явища, набуття ним різноманітних форм вияву з урахуванням 

трансформації в економічному та політичному середовищах. Серед більш 

сучасних праць можна виділити роботи О. В. Шевченка «Кримінологічна 

характеристика та запобігання корупційній злочинності» [79, c. 3–18], 

Г. Л. Шведової «Корупція (політико-кримінологічне дослідження)» [80,    

c. 3–19], О. В. Шемякіна «Протидія і запобігання корупційним злочинам у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг» [81, с. 3–18] та багатьох ін. Окремої уваги заслуговує сучасна та 

актуальна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук О. Ю. Бусол на тему «Протидія корупційній злочинності в Україні у 

контексті сучасної антикорупційної стратегії», яка є надзвичайно ґрунтовною 



82 

 

 

та комплексною розробкою кримінально-правової та кримінологічної 

проблематики протидії корупції [67, с. 3–35]. У цій праці розглянуто 

теоретичні кримінологічні і кримінально-правові засади протидії корупційній 

злочинності в Україні в контексті сучасної антикорупційної стратегії, 

сформовано пропозиції, спрямовані на забезпечення підвищення 

ефективності діяльності у сфері протидії корупційній злочинності в Україні. 

Відповідне дослідження охоплює різні напрями протидії корупції, у тому 

числі неправові та може слугувати ґрунтовним орієнтиром для досліджень 

загального об’єкта протидії корупції чи окремо виділених більш вузьких 

об’єктів дослідження.  

 Слід наголосити, що кримінологічний аспект дослідження протидії 

корупції включає в себе не лише кримінально-правові засоби реагування чи 

розслідування злочинів, а й дослідження причин та умов виникнення 

злочинних явищ та протидії останнім. Необхідно зазначити, що заходи 

протидії корупції нерозривно пов’язані з адміністративно-правовими 

відносинами, тобто тією чи іншою мірою предмети кримінологічних та 

адміністративно-правових досліджень можуть переплітатися.  

 Підсумовуючи, можемо встановити, що протидія корупції як об’єкта 

кримінально-правових та кримінологічних досліджень є розроблені на 

значному рівні, а відповідна проблематика частково пов’язана з 

адміністративно-правовим аспектом протидії корупції. 

Також необхідно звернути увагу на ту обставину, що протидія корупції 

у прокуратурі як об’єкт адміністративно-правового дослідження нерозривно 

пов’язана з публічними правовідносинами в органах прокуратури, адже 

відповідна діяльність у прокуратурі здійснюється як у структурно-ієрархічній 

системі.  

Адміністративно-правові відносини в органах прокуратури завжди 

викликали значний науковий інтерес. Як приклад комплексних досліджень 

цієї проблематики можна навести праці таких вчених, як: М. Ю. Івчук [82], 

С. А. Кулинич [83], В. В. Логоша [84], С. О. Марченкова [85], Є. М. Попович 
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[26], В. А. Труханов [86], М. К. Якимчук [87] та багатьох ін. Лише суто 

адміністративно-правові відносини в органах прокуратури були предметами 

понад 70 дисертацій [88]. Ці наукові розробки можуть слугувати 

теоретичною основою для розгляду адміністративних правовідносин в 

органах прокуратури, які виникають з приводу адміністративно-правової 

протидії корупції. 

Виходячи з наведеного, можемо стверджувати про достатній рівень 

наукової розробки суміжної проблематики, однак необхідно враховувати, що 

з проведенням реформи в органах прокуратури багато з цих праць втратили 

актуальність і потребують перегляду. Як уже зазначалося, окремо протидію 

корупції в органах прокуратури з урахуванням сучасних змін комплексно не 

досліджено. Тому як вузький об’єкт адміністративно-правових наукових 

досліджень обрана нами проблематика є актуальною.  

Серед можливих актуальних напрямів дослідження даного об’єкта 

можна виокремити такі аспекти антикорупційної діяльності в органах 

прокуратури: історичний генезис; окремі аспекти реалізації 

антикорупційної політики; управління з приводу подолання 

корупціогенних ризиків; діяльність з мінімізації причин виникнення 

корупції, адміністративно-правові засоби протидії корупції та реалізації 

антикорупційної стратегії, міжнародний досвід у цьому напрямі, інші 

суміжні предмети досліджень.  

Беручи до уваги наведене, можемо з упевненістю підсумувати, що 

протидія корупції в органах прокуратури як об’єкт комплексного 

адміністративно-правового наукового дослідження залишається недостатньо 

розробленою та актуальною. Цілком переконані, що цей об’єкт дослідження з 

урахуванням здійснюваних реформ залишатиметься актуальним і в 

подальшому.  

Стан наукових розробок даної проблематики характеризується значною 

кількістю комплексних досліджень у напрямах розробок загальних аспектів 

протидії корупції з адміністративної, кримінально-правової та 
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кримінологічної точки зору, а також значною кількістю напрацювань 

адміністративно-правових відносин в органах прокуратури [89]. Однак, по-

перше, значна кількість досліджень потребує актуалізації, по-друге, більш 

вузька проблематика протидії корупції в органах прокуратури потребує 

детальнішого комплексного дослідження. 

Резюмуючи, доходимо висновку про необхідність продовжити 

здійснення досліджень за обраними напрямами для усунення прогалин в 

наукових розробках антикорупційної діяльності в одному з ключових 

правоохоронних органів – Прокуратурі України.  

 

1.3 Генезис протидії корупції в органах прокуратури України 

 

Актуальною та надзвичайно важливою проблемою сучасної України є 

протидія негативним соціальним явищам, серед яких особливе місце займає 

корупція, яка вразила практично усі сфери суспільного життя та істотним 

чином впливає на розвиток української державності, розбудову 

громадянського суспільства, утвердження засад верховенства права і 

законності, належну та ефективну діяльність органів державної влади. Не 

становлять виняток і органи прокуратури України, які також зазнають 

негативного впливу даного соціального явища. Це зумовлює потребу в 

розробленні необхідних механізмів протидії їй. Боротьба з корупцією у 

прокуратурі України має особливе значення, оскільки її наявність призводить 

як до зниження ефективності діяльності відповідного правоохоронного 

органу щодо виконання покладених на нього завдань і функцій, так і підриву 

загалом правоохоронної діяльності та авторитету Української держави, адже 

за такого стану речей відсутня протидія корупційним діянням в усіх інших 

сферах суспільного життя.  

Протягом усього часу незалежності України неодноразово 

здійснювалися спроби за допомогою нормативно-правового регулювання 

діяльності вітчизняних органів прокуратури усунути причини і умови 
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відповідного негативного соціального явища, розробити механізми щодо 

його запобігання з метою суттєвого зниження його рівня. Становлення і 

розвиток органів прокуратури України пов’язаний з формуванням 

нормативно-правової бази, яка включає і правові норми щодо протидії 

корупції серед її працівників. Однак на сьогодні актуальність та важливість 

порушеної проблематики зберігається, що є свідченням неефективності 

раніше реалізованих заходів. Тому виникає потреба у реформуванні 

законодавства України у цій сфері, що актуалізує ретельне вивчення 

історичного досвіду правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури. 

Аналіз ретроспективних аспектів дає змогу з’ясувати закономірності 

розвитку відповідного законодавства, його ефективність на різних етапах 

становлення Української держави, вплив різноманітних факторів на рівень 

корупції в означеному правоохоронному органі. Важливість вивчення історії 

нормативно-правового регулювання сприяє визначенню позитивних і 

негативних тенденцій, пріоритетних напрямів реформування, необхідності 

відмови від тих чи інших інститутів, встановлення потреби у застосуванні 

або вдосконаленні наявних нормативних приписів тощо. Протидія корупції в 

органах прокуратури України пов’язана із з’ясуванням генезису відповідної 

законодавчої бази з метою урахування наявного досвіду, який має значення 

для оновлення профільного законодавства, вирішення наявних проблем, 

усунення недоліків, розвитку перспективних напрямів діяльності у цій сфері. 

Дослідженню порушеної проблематики присвячені праці багатьох 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, слід відзначити праці таких 

науковців, як: К. М. Абдієв, В. В. Астаніна, Ю. М. Грошевий, 

Л. М. Давиденко, В. В. Долежан, В. С. Журавський, С. М. Івасенко, 

Я. М. Кашуба, В. М. Кудрявцев, В. І. Малюга, М. І. Мельник, М. І. Мичка, 

А. М. Михненко, Є. В. Невмержицький, В. Т. Нор, Є. М. Попович, 

О. Я. Прохоренко, О. П. Савчук, В. Л. Синчук, С. Г. Стеценко, М. В. Руденко, 

О. В. Ткаченко, М. І. Хавронюк, М. В. Щедрін та ін. 
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Не зважаючи на значну кількість доктринальних праць ыз проблем 

корупції в Україні, зазвичай, вони стосуються функціональної діяльності 

правоохоронних органів, координації їх взаємодії, виявлення прогалин та 

недоліків, які ускладнюють належне виконання ними своїх завдань тощо. 

Поза увагою переважної більшості науковців залишаються питання боротьби 

з відповідним явищем у системі таких органів, зокрема в органах 

прокуратури України. У зв’язку з цим постаэ потреба в дослідженні генезису 

розвитку вітчизняного законодавства з протидії корупції в даному 

правоохоронному органі. 

У юридичній літературі висловлюються різні позиції щодо історичного 

становлення нормативно-правового регулювання у досліджуваній сфері. На 

переконання О. Скомарова, слід визначити таку періодизацію розвитку 

законодавства щодо протидії корупції в Україні [90, с. 120]:  

1) друга половина І тис. до н. е. – XIV ст.: міста-держави Північного 

Причорномор’я;  

2) 1654 – 1711 роки: період входження українських земель до складу 

Московського царства, коли боротьба з корупцією була суто декларативною;  

3) 1711 – 1917 роки: період входження українських земель до складу 

Російської імперії, коли здійснено перші спроби створення органів, що 

реально здійснюють протидію корупції;  

4) 1917 – 1991 роки: період входження України до складу СРСР;  

5) 1991 рік – донині: розвиток правоохоронних структур незалежної 

України.  

Наведена позиція виглядає суперечливою з огляду на те, що складно 

вести мову про належний рівень нормативно-правового регулювання 

відповідного кола суспільних відносин у давні часи або в середні віки тощо. 

Це пояснюється тим, що в зазначені історичні періоди існувала на 

українських землях інша державність, законодавство базувалося на 

принципово відмінних засадах, не існувало системи правоохоронних органів 
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у їх сучасному розумінні. За таких умов навряд чи доцільно брати таку 

періодизацію за основу при вивченні досліджуваних питань. 

О. Ходарєв виокремлює такі історичні етапи протидії корупції в 

Україні [91]: 

1) ідеологічний (1991-й – перша половина 1994 року); 

2) лобова атака на корупцію (друге півріччя 1994-го – 1995 роки); 

3) координація зусиль проти корупції (1996 – 2000 роки); 

4) псевдопротидія корупції (2001 – 2004 роки);  

5) загальнонародна боротьба з корупцією (2005 рік – донині).  

Аналіз відповідної періодизації свідчить, що в ній відсутній системний 

критерій, який дає можливість виокремити один проміжок часу від іншого. 

Крім того, незрозуміло, на підставі яких висновків здійснено часовий поділ, 

оскільки протягом років незалежності нашої держави здійснюються спроби 

побороти корупцію, розробляються численні нормативні акти, створюються 

правоохоронні органи тощо. Також виникають питання щодо того, чим 

керувався науковець, даючи назву тому чи іншому періоду, оскільки від 

самого початку боротьби з корупцією здійснювалася координація діяльності 

компетентних державних органів, у чому полягала особливість «лобової 

атаки» та чим вона відрізнялася від інших. За таких обставин важко 

погодитися з авторським баченням запропонованої періодизації. 

О. Л. Горган пропонує таке розуміння історичного розвитку 

законодавства України щодо протидії корупції [92, с. 277–280]:  

1) перший період (1991-й – перша половина 1994 року); 

2) «лобова атака» на корупцію (друге півріччя 1994-го – 1995 роки); 

3) координація зусиль проти корупції (1995 – 2000 роки); 

4) псевдопротидія корупції (2001 – 2005 роки); 

5) значна активізація боротьби з корупцією (2005 – 2010 роки); 

6)  масове поширення корупції та імітація антикорупційних реформ 

(2010 – 2014 роки); 
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7) комплексна реформа антикорупційної діяльності (з лютого 2014 

року).  

Аналіз даної позиції свідчить, що вона є хронологічним розвитком 

думки, яку висловив О. Ходарєв [91], тому їй притаманні всі недоліки 

розглянутої позиції. Такий підхід до періодизації історичного розвитку 

протидії корупції в Україні містить серйозний недолік – відсутність критерію 

для визначення тих чи інших періодів. Так, очевидним є той факт, що на 

сьогодні в Україні не відбулося суттєвого зменшення рівня корупції, не 

розпочато ґрунтовної діяльності з її боротьбою, попередження тощо. Тому, 

навряд чи доцільно виділяти значну кількість відповідних періодів, адже 

відсутні будь-які підстави для такої широкої класифікації. 

Вважаємо, що можна виділити такі періоди розвитку нормативно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури України: 

1. Зародження законодавства щодо протидії корупції в органах 

прокуратури України (1991 – 2004 роки).  

В Україні перші кроки законодавчого оформлення боротьби з 

корупцією, в тому числі й в органах прокуратури України, розпочалися 

відразу після проголошення незалежності та формування власних публічних 

інститутів. У цей час відповідні питання набувають особливої актуальності 

та обговорення серед широких верств населення і державних діячів. Однією з 

причин появи корупції як соціального явища негативного характеру була 

відмова від командно-адміністративної та різкий перехід до засад ринкової 

економіки, що призвело до істотного розшарування серед суспільства.  

Нормативне забезпечення процесу протидії корупції розпочалося з 

прийняття Указу Президента України «Про Координаційний комітет по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 18 червня 1993 року 

№ 218/93 [93], яким було створено Координаційний комітет по боротьбі з 

корупцією і організованою злочинністю, який очолив Президент України. 

Основними його завданнями було [93]: 1) здійснення координації роботи 

правоохоронних та інших державних органів щодо  розгортання послідовної  
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наполегливої  боротьби  зі  злочинністю,  передусім з організованою 

злочинністю, а  також  визначення  на  даному етапі механізмів реалізації 

державної політики у цій сфері; 2) організація контролю за виконанням 

правоохоронними та іншими органами державної виконавчої влади, 

підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності актів 

законодавства України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією, 

охорони правопорядку, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, 

прав юридичних осіб; 3) об’єднання зусиль державних органів та 

громадськості з метою здійснення  комплексних  заходів  для усунення 

причин і умов, що сприяють злочинності, та запобігання злочинним виявам; 

4) підготовка пропозицій щодо вдосконалення  законодавства з питань 

боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку. Реалізувати відповідні 

завдання в силу чинників суб’єктивного та об’єктивного характеру не 

вдалося, тому майже всі вони залишилися виключно декларацією, у той час 

як рівень корупції, зокрема і в органах прокуратури України, почав зростати. 

Указом Президента України «Про Координаційний комітет по боротьбі 

з корупцією і організованою злочинністю» від 26 листопада 1993 року 

№ 561/93 [94] було створено новий Координаційний комітет по боротьбі з 

корупцією і організованою злочинністю, однак на нього було покладено 

функції і повноваження аналогічного органу, який було утворено Указом 

Президента України «Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю» від 18 червня 1993 року № 218/93 [93]. Його 

діяльність також була малоуспішною у сфері протидії корупції, зокрема й в 

органах прокуратури України. Це було викликано відсутністю єдиного 

бачення боротьби з відповідним негативним соціальним явищем, відсутністю 

концепції реформування законодавства та діяльності правоохоронних 

органів, відсутністю чіткої координації правоохоронних органів, небажанням 

політичного керівництва держави вести принципову боротьбу в даній сфері. 

У цей час прийнято Закон України «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю» [95], який опосередковано також 



90 

 

 

стосується питань корупції в правоохоронних органах України. Так, 

наявність організованої злочинності та функціонування відповідних 

організованих злочинних груп і угруповань зумовлює вплив і на діяльність 

прокуратури України (підкуп працівників, отримання інформації про 

кримінальні провадження, сприяння у перекваліфікації діянь учасників 

стійких злочинних об’єднань тощо). На сьогодні відповідний законодавчий 

акт продовжує діяти, що є свідченням того, що побороти організовану 

злочинність повною мірою не вдалося, однак варто зауважити, що її рівень 

істотно знизився наприкінці 1990-х років. 

Указом Президента України «Питання боротьби з корупцією та іншими 

злочинами у сфері економіки» від 27 серпня 1994 року № 484/94 було 

підтримано ініціативу Генеральної  прокуратури  України, Міністерства 

внутрішніх  справ  України та Служби безпеки України щодо створення ними 

в установленому   законодавством порядку спільних слідчо-оперативних груп 

із розслідування особливо складних злочинів проти особи,  у сфері 

економіки, зокрема в кредитно-фінансовій  та  банківській системах, у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності,  торгівлі, на транспорті, а також вчинених 

посадовими особами у складі організованих груп злочинців [96]. Відповідний 

нормативно-правовий акт стосувався і боротьби з корупцією в органах 

прокуратури України у тих випадках, коли працівники останньої були 

причетні до вчинення злочинних діянь у сфері економіки. 

Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення 

боротьби зі злочинністю» від 21 липня 1994 року № 396/94 передбачалося, 

що Міністерству  внутрішніх  справ  України,  Службі  безпеки України,  

Державній митній службі України, Адміністрації Державної прикордонної  

служби України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим 

державним  адміністраціям  за участю Генеральної прокуратури України 

необхідно систематично здійснювати скоординовані заходи, спрямовані  на 

рішуче посилення боротьби з бандитизмом, корупцією, іншими тяжкими 

злочинами. Згідно з п. 4 означеного нормативного документа, до прийняття 
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Верховною Радою України відповідного закону,   дозволити, як виняток, 

органам внутрішніх справ, Служби безпеки України  

застосовувати з санкції прокурора запобіжне затримання на строк до 

тридцяти  діб  осіб,  стосовно  яких  є  достовірні  дані  про  їхню співучасть у 

готуванні  або  вчиненні актів бандитизму, терору, вимагання, а також інших 

тяжких злочинів [97]. Даним Указом Президента України було суттєво 

розширено повноваження органів прокуратури, що однозначно не сприяло 

запобіганню виявам корупції серед працівників цього правоохоронного 

органу. Це пояснювалося тим, що прокуратура України, реалізуючи функції 

досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення тощо, 

приймала рішення про обмеження прав особи, зокрема шляхом тимчасового 

затримання, тобто перебирала на себе функції судової влади.  

Варто також наголосити на тому, що ні Указ Президента України 

«Питання боротьби з корупцією та іншими злочинами у сфері економіки» від 

27 серпня 1994 року № 484/94 [96], ні Указ Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю» від 21 липня 

1994 року № 396/94 [97] не відповідали вимогам сучасності на час їх 

прийняття, адже були неспроможними створити нормативне підґрунтя для 

боротьби з корупцією, оскільки не передбачали конкретних механізмів 

протидії відповідному негативному соціальному явищу. 

Важливим етапом становлення законодавства з протидії корупції в 

органах прокуратури України було прийняття Закону України «Про боротьбу 

з корупцією» від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР, який уперше закріпив 

легальну дефініцію корупції – діяльність осіб, уповноважених на виконання 

функцій  держави, спрямована  на протиправне використання  наданих їм 

повноважень  для  одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших 

переваг [55]. У науковій літературі відзначалося, що даний законодавчий акт 

зосереджував превентивні антикорупційні положення, передбачав спеціальні 

обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

визначав ознаки адміністративних корупційних правопорушень і 



92 

 

 

відповідальність за їх вчинення, а також встановлював процесуальні 

особливості розгляду таких справ [98, с. 181]. Відповідний законодавчий акт 

був першим нормативним документом, мета якого – комплексно 

урегулювати відносини у сфері протидії корупції за допомогою правових 

норм. Його положення спрямовувалися на попередження та профілактику 

вчинення корупційних правопорушень працівниками органів прокуратури 

України. Однак повною мірою реалізувати антикорупційні завдання не 

вдалося, оскільки не було прийнято інших необхідних законодавчих норм у 

його розвиток.  

У 1997–2004 роках ухвалюється велика кількість підзаконних 

нормативно-правових актів щодо протидії корупції, в тому числі і серед 

працівників прокуратури. Відповідно до Указу Президента України «Про На-

ціональну програму боротьби з корупцією» від 10 квітня 1997 року № 319/97 

визнавалося, що незважаючи на  вжиті  останніми  роками заходи щодо 

подолання корупції, досягти помітних зрушень у цій справі не вдалося. 

Вияви цього явища  негативно позначаються на забезпеченні національної 

безпеки держави, викликають напругу  в  суспільстві.  Не  усунуто причини 

та умови, що сприяють корупційним виявам [99]. З аналізу наведеного 

нормативного документа вбачається, що станом на 1997 рік законодавство 

України не змогло вирішити питання належного забезпечення протидії 

корупції, більшість правових норм мали суто декларативний характер, однак 

і вони залишалися нереалізованими. Тим не менш, і даний Указ Президента 

України не містив чіткого плану дій щодо боротьби з відповідним 

соціальним явищем, не встановлював напрямів усунення його причин, а 

обмежувався винятково загальними програмними положеннями.  

Розпорядженням Президента України «Про незадовільний стан 

виконання заходів щодо боротьби із злочинністю» від 25 лютого 1997 року 

№ 98/97-рп передбачалося, що: 1)  Голові  Координаційного комітету по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України 

потрібно разом з правоохоронними органами вирішити питання щодо 
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необхідності внесення доповнень і змін до законодавства для створення 

нормативно-правової бази посилення боротьби  з  організованою 

злочинністю і корупцією; 2) завершити  розроблення необхідних документів 

щодо створення Національного бюро розслідувань, в яких передбачити 

визначення повноважень та засад його діяльності, порядок формування  і  

взаємодії  з  правоохоронними  органами та внести їх на розгляд Ради 

національної безпеки і оборони України. Також серед ключових положень 

відповідного нормативного документа були заходи, спрямовані на 

обмеження можливостей використання коштів, здобутих шляхом 

зловживань, передусім так званий аналіз «анонімних валютних рахунків» 

[100]. У силу цілої низки обставин не вдалося виконати вимоги цього 

Розпорядження Президента України, однак позитивним було те, що 

відповідні дії здійснювалися, що свідчить про намагання розпочати протидію 

корупції, зокрема й у сфері діяльності органів прокуратури України. 

Президентом України було підписано Указ «Про створення 

Національного бюро розслідувань України» 24 квітня 1997 року № 371/97 

[101]. Відповідний правоохоронний орган планувалося створити для 

посилення боротьби з організованою злочинністю у всіх її виявах, особливо з 

корупцією посадових осіб.  

Відповідним Указом Президента України передбачалося, що основні  

завдання Національного бюро розслідувань України полягатимуть у:             

1) проведенні відповідно до законодавства України досудового слідства та 

оперативно-розшукових  заходів  в  особливо  складних кримінальних  

справах  про  злочини,  які  становлять  підвищену суспільну небезпеку;       

2) проведенні інформаційно-аналітичної  роботи з метою виявлення і 

усунення причин та умов,  що сприяють корупції та вчиненню інших 

небезпечних злочинів, прогнозуванні динаміки  злочинності  в суспільстві 

[101]. З аналізу покладених на Національне бюро розслідувань України 

завдань вбачається, що даний правоохоронний орган має розслідувати 

важливі кримінальні провадження, які могли стосуватися і діяльності 
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працівників органів прокуратури України. Однак безпосередньо здійснення 

будь-яких заходів щодо прокурорсько-слідчих працівників не покладалося на 

Національне бюро розслідувань України, що свідчило про необхідність 

створення інших державних органів з цих питань, тим не менш, їх так і не 

було сформовано у той час. 

Власне і саме Національне бюро розслідувань України також не було 

сформовано. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності   

Конституції  України (конституційності) Указу  Президента України від      

24 квітня 1997 року № 371/97 «Про Національне бюро  розслідувань 

України» (справа щодо утворення Національного бюро розслідувань 

України) від 6 липня 1998 року № 10/98-рп – визнано неконституційними 

окремі положення означеного Указу Президента України [102]. У зв’язку з 

цим створення даного правоохоронного органу так і не відбулося, що суттєво 

загальмувало розвиток протидії корупції, зокрема і щодо працівників органів 

прокуратури України, на тривалі роки.  

З 1998 року в практичній протидії корупції починає застосовуватися 

методологічна комплексність і системний підхід: 1) щороку на лютневих 

розширених засіданнях Координаційного комітету по боротьбі з корупцією 

виступав Президент України; 2) періодично приймаються плани 

невідкладних скоординованих дій державних і правоохоронних органів щодо 

зміцнення законності та правопорядку в країні; 3) створено урядову робочу 

групу для відстежування процесів «тінізації» економіки та розроблення 

пропозицій щодо їх припинення; 4) удосконалюється законодавча база [92,   

с. 278]. Однак істотним недоліком усіх цих заходів було те, що вони не 

визначали протидію корупції у правоохоронних органах України, зокрема 

прокуратурі України, як пріоритетний напрям діяльності. Тобто йшлося про 

те, що багато сфер суспільного та державного життя в Україні уражені 

корупцією, відповідні державні органи повинні їй протидіяти, але не 

вказувалося на можливість корупційних діянь і серед співробітників таких 
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органів державної влади (прокуратури, служби безпеки тощо). 

Указом Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо 

посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» від 6 лютого 

2003 року № 84/2003  констатовано, що робота  спеціальних   підрозділів  

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України по  

боротьбі  з організованою    злочинністю і корупцією є недостатньою та 

малоефективною, а діяльність Координаційного комітету по боротьбі з  

корупцією  і організованою злочинністю при Президентові України є такою,  

що не забезпечує  повною  мірою  виконання  покладених на Комітет завдань 

[103]. Таким чином, у даному нормативному акті визначалося, що попередня 

протидія корупції, зокрема і щодо діяльності працівників органів 

прокуратури України, не увінчалася успіхом, а фактично була саботована. 

Однак Президент України у своєму Указі знову ж таки вказує на різні 

програмні аспекти, які мають створити умови для початку широкої 

діяльності по боротьбі з відповідним негативним соціальним явищем, але 

конкретних механізмів їх впровадження не визначає, що цілком логічно 

призвело до аналогічних результатів з досвіду минулих років. 

У спеціальній літературі відзначалося, що корупція серед працівників 

правоохоронних органів виникла не на порожньому місці. Кінець 1990-х – 

початок 2000-х років характеризувався тим, що заможні верстви створили 

свої капітали за рахунок як прибутків від підприємницької діяльності, так і 

«тіньових» доходів, у тому числі отриманих завдяки корупції. Дослідники 

економічних процесів зазначають, що спочатку наші підприємства в умовах 

економічної кризи й слабкості державної системи мали «тіньовий» характер. 

Великі корпорації створювалися на базі трейдерської діяльності 

(нееквівалентна торгівля енергоресурсами та металом) і в банківському 

капіталі (фінансові спекуляції) і на початку 2000 року набули ознак 

корупційних кланів. У підприємців з’явилися великі фінансові ресурси, за 

допомогою яких вони вже мали можливість здійснювати підкуп верхівки 

влади в Україні. Ситуація у державі стала небезпечною для суспільства, 
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оскільки скеровувалася на максимальне використання можливостей для 

особистого збагачення суб’єктів корупції через помилки, допущені під час 

реформування економіки. Злочинні елементи вже закріпилися і стали 

посідати провідні місця в економіці з метою переходу в майбутньому до 

політичної діяльності [389]. Розквіт корупції в Україні упродовж 1994–2004 

років різко вплинув на економічні показники держави. Наприкінці цього 

періоду влада отримала в спадок 5 млрд грн сумнівно нарахованого ПДВ, 5 

млрд грн втрат від скасування платежів із митного оформлення та близько 7 

млрд грн втрат через неналежну сплату податків. Бюджет 2003–2004 років 

ознаменувався практично некерованим процесом покриття витрат, 

ускладненням підтримки платіжного та товарного балансів [104, с. 2]. За 

таких обставин формуються умови для підкупу працівників правоохоронних 

органів, зокрема й прокуратури, які, розслідуючи корупційні та інші злочинні 

діяння, підтримуючи державне обвинувачення в судах, проводячи перевірки 

тощо, все частіше зазнавали впливу з боку як свого керівництва, так і третіх 

осіб, які схиляли їх до вчинення різноманітних корупційних дій. Своєю 

чергою, законодавець у цей час не зміг сформувати нормативне підґрунтя для 

протидії поширенню корупції серед працівників органів прокуратури 

України.  

Досліджуваний період можна схарактеризувати за такими ознаками:   

1) виникнення антикорупційного законодавства; 2) відсутність спеціальних 

нормативних документів, які б спрямовувалися на протидію корупції в 

органах прокуратури України, натомість переважають загальні приписи;      

3) боротьба з корупцією серед працівників прокуратури України не визнана 

пріоритетним напрямом діяльності держави; 4) відсутнє комплексне бачення 

того, як має здійснюватися протидія корупції у правоохоронних органах 

України, в тому числі й прокуратурі; 5)  приймаються численні програмні 

документи, які включають загальні положення, але в них відсутні конкретні 

механізми протидії корупції у державі, в тому числі і в таких її органах як 

прокуратура України; 6) відбувається усвідомлення того, що окремими 
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заходами неможливо подолати корупцію, необхідне застосування 

комплексного підходу, який передбачає і створення необхідної нормативно-

правової бази.  

2. Постмайданний період розвитку законодавства України щодо 

протидії корупції в органах прокуратури України  (2005 – 2014 роки).  

На початку цього періоду відбулися вибори Президента України, повна 

заміна Кабінету Міністрів України, голів районних державних адміністрацій 

та ін. Зрушив із місця процес розслідування кримінальних справ щодо 

корумпованих державних службовців. Новообраний Президент України 

В. Ющенко заявив: «Ми знищимо систему корупції в країні, виведемо 

економіку з тіні» [105, с. 3]. У цей період були оприлюднені 10 

антикорупційних ініціатив Президента України В. Ющенка, прийнято План 

заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху 

до доброчесності» [106] та державної антикорупційної політики на період до 

2011 року. Таким чином, було проголошено курс на протидію корупції в усіх 

сферах суспільного життя, тобто і в діяльності органів прокуратури України, 

що зумовлювалося необхідністю виконання вимог, які були поставлені 

суспільством після Помаранчевої революції.  

Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо 

детінізації економіки та протидії корупції» від 18 листопада 2005 року 

№ 1615 передбачалися заходи, спрямовані на протидію корупції. Так, 

встановлювалося, що мають бути розроблені законодавчі основи для:            

1) уточнення  поняття  корупції,  видів  корупційних  діянь і суб’єктів цих 

діянь, інших правопорушень, пов’язаних із корупцією; 2) посилення 

кримінальної  відповідальності за втручання в діяльність   органів   дізнання,   

досудового  слідства,  суду та встановлення відповідальності за втручання в  

діяльність  органів, які  розглядають справи про адміністративні  

правопорушення, здійснюють дисциплінарне провадження; 3) удосконалення  

процедур декларування доходів і майна державних службовців та осіб, які 

займають політичні посади чи претендують на їх зайняття, запровадження    
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обов’язкового декларування витрат  особами,  які  займають політичні 

посади, державними службовцями,  працівниками органів прокуратури, 

служби безпеки,  митних  органів,  органів  внутрішніх  справ,  державної 

податкової служби, судів та членами їх сімей, а також покладення на  органи  

державної  податкової служби контролю за достовірністю відомостей,  що 

містяться в деклараціях  про  доходи  та  витрати, визначення   механізму  

оцінки  відповідності  доходів  здійсненим витратам [107]. У більшості ці 

положення залишилися програмними, оскільки так і не було запроваджено 

ефективної системи декларування доходів працівників прокуратури, а тим 

паче декларування їх витрат. Також не було визначено ефективного 

механізму контролю та реагування на недостовірну інформацію у 

деклараціях тощо. 

Протягом 2005–2006 років ухвалюються Закони України «Про 

ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» [108], «Про 

ратифікацію Конвенції ООН проти корупції» [109], «Про ратифікацію 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» [110] та «Про 

ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу 

з корупцією» [111]. Ратифікація цих міжнародних документів мала утвердити 

позитивний імідж України у світі як держави, де формується сприятливий 

політичний клімат для широкомасштабного, взаємовигідного 

співробітництва з усіма країнами, в тому числі з питань протидії корупції та 

іншим правопорушенням, безпосередньо пов’язаним із нею [98, с. 182]. 

Визнання відповідних міжнародно-правових актів частиною національного 

законодавства України позитивно вплинуло на формування авторитету нашої 

держави на міжнародній арені. Проте на питання протидії корупції в Україні, 

зокрема й серед працівників прокуратури України, такі нормативні акти мало 

чим вплинули, що пояснювалося відсутністю політичної волі протидіяти 

досліджуваному соціальному явищу, а отже, й відсутності ефективної 

діяльності у цій сфері з боку всього державного апарату. 

У Програмі Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», яка була 
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затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2005 року 

№ 115 [112] та схвалена Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 

2005 року № 2426-IV, було закладено окремий розділ «Подолання корупції» 

[112], що свідчить про розуміння проблеми та намагання боротися з нею. У 

структурі Міністерства юстиції України було створено інститут Урядового 

уповноваженого по боротьбі з корупцією та відповідальний секретаріат, що 

забезпечує його діяльність, однак його діяльність залишилася винятково 

декларативною [389].  

У 2009 році Україна здійснила низку інституційних та законодавчих 

кроків, спрямованих на створення засад зі зниження рівня корупції 

(створення Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, 

Бюро з питань антикорупційної політики, Координаційної Ради, зроблено 

спроби удосконалення антикорупційного законодавства, зокрема в частині 

уточнення цільової мети, яка від боротьби з корупцією перейшла в площину 

її запобігання та протидію тощо) [98, с. 183–184]. Верховна Рада України 

ухвалює Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 

червня 2009 року [56]. Із наведеного вбачається, що у цей час у державі 

комплексно намагаються підійти до вирішення питання протидії корупції, 

відбувається визнання корупції як однієї з основних проблем сучасної 

України, яка перешкоджає її розвитку, оновлюється профільне законодавство 

тощо. Істотним недоліком було те, що не запроваджувалися реальні заходи 

щодо протидії корупції в прокуратурі України, вся діяльність обмежувалася 

лише програмними й декларативними гаслами. 

На думку тодішнього Генерального прокурора України О. Медведька, 

протидія корупції та злочинності на національному рівні – це компексна 

проблема, вирішення якої потребує консолідації знань законодавчої та 

виконавчої влади, правоохоронної системи й українського суспільства 

загалом [113, с. 5; 389]. Отже, формування антикорупційного законодавства 

було однією з основ ефективної боротьби з корупційними 

правопорушеннями, в тому числі й серед працівників органів прокуратури. 
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Відповідна нормативно-правова база формувалася фрагментарно, що 

знижувало і без того низькі антикорупційні заходи.  

Від початку перебування на посту Президента України В. Януковичем 

було проголошено кардинальну боротьбу з корупцією. Основними 

законодавчими кроками у сфері подолання корупції в Україні у цей період 

слід назвати: 1) утворення Національного антикорупційного комітету, який 

Президент України очолив особисто; 2) прийняття нових антикорупційних 

законів («Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року 

[57], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відпо-

відальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 року [114]);     

3) схвалення Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, яка 

так і не стала ефективним інструментом антикорупційної політики через 

відсутність усупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану та 

ефективності її виконання, зокрема механізму моніторингу та оцінки;           

4) створення Національного агентства України з питань державної служби як 

єдиного органу, що забезпечує формування та реалізацію державної політики 

у сфері державної служби [92, с. 278]. Такі заходи не призвели до реальних 

змін у сфері протидії корупції. Діяльність відповідних органів не 

характеризувалася незалежністю і самостійністю, законодавство містило 

численні суперечності й упущення, виконання нормативних приписів 

саботувалося на всіх рівнях управління у державі, в тому числі й органами 

прокуратури, положення програмних документів так і лишилися виключно 

декларацією. 

У квітні 2011 року Верховна Рада України ухвалює базовий нормативно-

правовий акт у сфері протидії корупції – Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» [57], який було скасовано у квітні 2015 року 

у зв’язку з неефективністю тих положень, які містив цей закон щодо 

запобігання корупції, та значною критикою його недосконалості з боку ЄС. 

У цей час Верховна Рада України повертається до ідеї створення 

окремого органу, який би займався розкриттям корупційних злочинів – 
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Державного бюро рослідувань, що підтверджується законопроектом «Про 

Державне бюро розслідувань» від 1 серпня 2013 року № 3042. Відповідно до 

ч. 1 ст. 2 проекту відповідного Закону, ДБР – центральний орган виконавчої 

влади зі спеціальним статусом і правоохоронний орган спеціального 

призначення. У ч. 1 ст. 3 означеного законопроекту було передбачено такі 

функції вказаного органу: 1) державний контроль за виконанням 

антикорупційного законодавства, у тому числі систематична перевірка 

професійної непідкупності вищих посадових осіб держави, суддів та 

прокурорів; 2) координація діяльності правоохоронних органів з питань 

протидії кримінально-караній корупції; 3) провадження у справах про ад-

міністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, учинені вищими 

посадовими особами держави, а також суддями й прокурорами; 4) досудове 

розслідування кримінальних корупційних правопорушень, учинених вищими 

посадовими особами держави, суддями та прокурорами; злочинів катування 

та пов’язаних із ними злочинів, учинених працівниками правоохоронних 

органів; 5) оперативно-розшукова діяльність у визначених межах [115]. 

Повернення до відповідної ідеї свідчить, що на 2013 рік корупцію, зокрема і 

серед працівників правоохоронних органів України, не вдалося побороти. 

Однак відповідний законодавчий акт так і не набув чинності, що негативно 

вплинуло на стан протидії корупції у прокуратурі України.  

Алгоритм координації ролі прокуратури у сфері боротьби з такими 

негативними соціальними явищами, як корупція, зафіксовано спільним 

Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України, 

Міністерства оборони України, Державної митної служби України, 

Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби 

України «Про затвердження Положення про координацію діяльності 

правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією» від 26 

квітня 2012 року № 43/375/166/353/284/241/290, яким було визначено 

завдання, основні принципи та форми координації [116]. На 
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внутрішньовідомчому рівні антикорупційна складова роботи прокуратури 

врегульована Наказом Генерального прокурора України «Про організацію 

діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції» від 

25 червня 2013 року № 10 гн, який прийнято з метою забезпечення 

належного функціонування органів прокуратури у цій площині, підвищення 

їх ефективності [117]. З його положень вбачається, що завданням працівників 

прокуратури є: застосуванням наданих законом повноважень з метою 

забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні 

правопорушення; поновлення порушених прав і свобод громадян та інтересів 

держави; відшкодування збитків, завданих такими діяннями; виявлення та 

усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню. 

Морально-етичні правила поведінки працівників прокуратури України 

сформульовані в Наказі Генерального прокурора України «Про затвердження 

Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури» від         

28 листопада 2012 року № 123, схваленого Всеукраїнською конференцією 

працівників прокуратури [118]. По суті, вказаний кодекс є продовженням 

Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених Наказом 

Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року 

№ 214 [119]. Ці загальні правила є узагальненням стандартів етичної 

поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів, а також 

способів врегулювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються на 

Конституції України, спрямовані на підвищення авторитету працівників 

прокуратури та зміцнення репутації їх діяльності, а також інформування 

громадян про норми поведінки, яких вони мають очікувати від 

співробітників прокуратури України. Ключове значення цього документа 

полягає у питанні запобігання корупційним виявам у їх роботі. 

Для цього періоду характерно: 1) визначення протидії корупції серед 

працівників органів прокуратори України як пріоритетного напряму 

діяльності держави; 2) ратифікація численних міжнародно-правових 

документів у сфері протидії корупції та міжнародного співробітництва із цих 
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питань; 3) оновлення базових нормативно-правових актів з проблематики 

боротьби з корупцією; 4) актуалізація ідеї створення спеціального органу, до 

компетенції якого віднесено протидію корупції серед працівників 

прокуратури; 5) декларативний характер більшості нормативних документів, 

наявність численних прогалин та суперечностей антикорупційного 

законодавства тощо; 6) практична відсутність реалізації нормативних 

приписів у сфері протидії корупції в органах прокуратури України.  

3. Постреволюційний період розвитку законодавства щодо протидії 

корупції в органах прокуратури України (з 2014 року). 

Початок цього періоду було ознаменовано подіями Революції Гідності 

та зміни влади в Україні на початку 2014 року, яка проголосила серед іншого 

курс на боротьбу з корупцією у прокуратурі України. Варто наголосити, що 

реформа відповідного правоохоронного органу – це зобов’язання України, 

яке було взято нею при вступі України до Ради Європи ще в 1995 році. Для 

цього Верховна Рада України прийняла Закон України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 року [1], який покликаний трансформувати вітчизняну 

прокуратуру в напрямі європейської юстиції.  

На цьому етапі відбувається прийняття низки антикорупційних 

нормативно-правових актів та внесення до них змін щодо запобігання 

виникненню корупційних ризиків, зокрема: Законів України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [50], «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року [120], «Про 

очищення влади» від 16 вересня 2014 року [121], Указу Президента України 

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015 [122] та ін. 

Законом України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року 

передбачено, що очищення влади (люстрація) – це встановлення цим 

Законом або рішенням суду заборони окремим фізичним особам обіймати 

певні посади (перебувати на службі, крім виборних посад) в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. Заходи з очищення 
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влади (люстрації) здійснюються щодо: Генерального прокурора України, 

його перших заступників, заступників; посадових та службових осіб органів 

прокуратури України [121]. Суть відповідних нормативних положень полягає 

у запроваджуенні обмежень для осіб, які обіймали наведені посади в органах 

прокуратури України, у період, коли корупція в Україні набула загрозливих 

масштабів, що зумовило необхідність застосування відповідних 

антикорупційних заходів.  

Початком реформи, спрямованої на зниження рівня корупції, можна 

вважати жовтень 2014 року, коли було схвалено основні антикорупційні 

закони. Відповідна реформа продовжується й нині, адже на основі вже діючої 

Антикорупційної стратегії (Закон України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–

2017 роки» від 14 жовтня 2014 року [123]) мають бути цілком врегульовані 

ключові сектори антикорупційної діяльності в нашій державі, зокрема:         

1) остаточне оформлення системи спеціалізованих антикорупційних органів, 

відповідальних за антикорупційну політику та запобігання корупції;              

2) початок активної антикорупційної діяльності відповідних державних 

органів і реалізація ними превентивних заходів; 3) моніторинг реалізації 

державної антикорупційної політики [124, с. 5]. Із наведеного випливає, що 

лише у 2014 році вперше відбувся комплексний підхід до питання 

законодавчого оформлення протидії корупції, у тому числі і серед 

працівників органів прокуратури України.  

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 

жовтня 2014 року, корупція – це використання особою, зазначеною у ч. 1 

ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних із 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 

особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним 

чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
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використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей [50]. Наведене визначення стало значно ширшим, ніж у 

попередньому Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

оскільки  корупцією є використання не тільки службових повноважень, а й 

пов’язаних із ними можливостей для одержання, прийняття 

обіцянки/пропозиції неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Також 

важливим для забезпечення дієвості механізму подолання корупції в Україні 

стала, впроваджена у новому законодавчому акті, новела щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, положеннями якої визначено виникнення 

реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

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

закріплено статус та повноваження Національного агентства з питань 

запобігання корупції, що є новим спеціальним антикорупційним 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізацію державної антикорупційної політики. Стаття 12 Закону України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року закріплює права 

Національного агентства, що формують головні напрями діяльності цього 

органу, серед яких надзвичайно важливим та перспективним засобом у 

запобіганні корупції є, визначене п. 2 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, право мати прямий доступ до 

інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування користуватися 

державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, 

мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. Важливу 

роль відіграє визначене Законом України «Про запобігання корупції» від     

14 жовтня 2014 року електронне декларування осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевих органів (інформація, що 

зазначається в декларації; облік та оприлюднення декларацій; повна 

перевірка декларацій; моніторинг способу життя суб’єктів декларування 

тощо). Здійснення контролю за дотриманням зазначених положень та 
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реалізацію окремих із них покладено на Національне агентство, що свідчить 

про запровадження практики боротьби з корупцією в ЄС, що є значним 

позитивом, адже саме завдяки спеціальним антикорупційним органам, що 

існують в ЄС, антикорупційна політка ЄС і реалізація норм щодо запобігання 

корупції має дуже високий рівень [50]. Не зважаючи на позитивні зрушення, 

які відбулися з прийняттям цього законодавчого акта, в ньому міститься 

низка проблемних питань, які не створюють можливості для швидкого та 

ефективного їх врегулювання щодо протидії корупції серед працівників 

органів прокуратури.  

Відповідно до ч. 7 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» 

від 14 жовтня 2014 року у разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування 

надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб’єкт 

декларування зобов’язаний зазначити це в декларації, відобразивши всю 

відому йому інформацію про такого члена сім’ї [50]. Проблемним є те, що 

існування такої норми може бути досить ефективним механізмом 

приховування необхідних відомостей, що мають міститися в декларації, 

тобто суб’єкти декларування матимуть змогу реєструвати нерухоме і рухоме 

майно на своїх членів сім’ї, які, своєю чергою, зможуть легально уникнути 

оприлюднення власних статків.  

Викликає занепокоєння і редакція ст. 36 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, де вказано, що особи, 

зазначені в п. 1, п/п «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 наведеного законодавчого акта, 

зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати 

в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у 

порядку, встановленому законом. У такому разі особам, зазначеним у п. 1, 

п/п «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від             

14 жовтня 2014 року, забороняється передавати в управління належні їм 

підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї [50]. 

Проблемним є те, що передача корпоративних прав на підприємство, яке 

належить відповідній особі, на праві приватної власності, запобігає 
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конфлікту інтересів, але не зобов’язує відчужувати підприємство, у зв’язку з 

чим можуть виникати суперечності в антикорупційному законодавстві.  

Не сприяє ефективній протидії корупції серед працівників прокуратури 

і те, що Національне агентство з питань запобігання корупції на сьогодні 

повною мірою не запрацювало, відсутня діяльність щодо перевірки 

електронних декларацій, штат даного органу державної влади надзвичайно 

малий, незадовільна матеріально-технічна база тощо. Отже, доки відповідний 

суб’єкт публічного права належним чином не запрацює, вести мову про 

реалізацію норм антикорупційного законодавства України неможливо. 

Національне антикорупційне бюро України було створено на підставі 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від          

14 жовтня 2014 року. Національне антикорупційне бюро України (надалі – 

НАБУ) є державним правоохоронним органом, на який покладаються 

попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 

корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також 

запобігання вчиненню нових [120]. Передумовою створення цього органу був 

неефективний механізм протидії корупційним виявам в Україні, в тому числі 

й у сфері діяльності органів прокуратури України. За таких обставин виникла 

необхідність в інституційній реформі органів, що здійснюють досудове 

розслідування і кримінальне переслідування у справах про корупційні 

злочини.  

Детективи НАБУ з метою попередження, виявлення, припинення та 

розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені ст. 216 КПК України 

[21] до його підслідності, за рішенням Директора цього бюро та за 

погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до 

підслідності інших органів [120]. Із наведеного випливає, що НАБУ має 

особливу підслідність, що зумовлюється потребою виконання покладених на 

нього завдань і функцій, тобто даний правоохоронний орган може 

витребувати будь-яке кримінальне провадження та розпочати здійснювати 
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досудове розслідування по ньому, якщо є вірогідність, що мають місце 

корупційні діяння суб’єктів, які підвідомчі НАБУ. 

У науковій юридичній літературі до особливостей (специфіки) цієї 

підслідності пропонують відносити: 1) можливість в окремих випадках 

розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності 

слідчих інших органів, зокрема, якщо це пов’язано з попередженням, 

виявленням, припиненням та розкриттям зазначених кримінальних 

правопорушень; 2) процесуальне рішення приймається директором НАБУ та 

за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, водночас за загальним правилом питання підслідності 

кримінальних проваджень прокурор вирішує самостійно; 3) персональна 

підслідність злочинів, передбачених ст. 354, 364–370 Кримінального кодексу 

України, які були вчинені службовою особою НАБУ (крім Директора НАБУ, 

його першого заступника та заступника), детективам підрозділу 

внутрішнього контролю НАБУ. Тобто з метою попередження, виявлення та 

розслідування правопорушень у діяльності працівників НАБУ у складі його 

центрального управління діє підрозділ внутрішнього контролю, який має 

право здійснювати оперативно-розшукові заходи та досудове розслідування з 

метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних 

правопорушень у діяльності працівників НАБУ [125, с. 123]. Таким чином, 

законодавець поклав на НАБУ надзвичайно важливі функції, зокрема і 

здійснення досудового розслідування щодо працівників органів прокуратури 

України, якщо останні підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні 

корупційних злочинів. Однак практична реалізація відповідних повноважень 

НАБУ допоки залишається сумнівною, адже понад два роки функціонування 

цього правоохоронного органу не дають підстав стверджувати про особливі 

його успіхи в цьому напрямі діяльності. 

Щоб втілити в реальність покладені на НАБУ повноваження, а саме 

протидіяти кримінальним корупційним правопорушенням, вчинених вищими 

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 
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місцевого самоврядування, в тому числі й працівниками прокуратури 

України, та становлять загрозу національній безпеці, необхідно створити цей 

орган відповідно до певних гарантій. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» незалежність НАБУ у його 

діяльності гарантується: 1) особливим порядком конкурсного відбору 

Директора НАБУ та вичерпним переліком підстав припинення повноважень 

Директора НАБУ, визначених цим Законом; 2) конкурсними засадами 

відбору інших працівників НАБУ, їх особливим правовим та соціальним 

захистом, належними умовами оплати праці; 3) установленим законом 

порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення НАБУ; 4) 

визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працівників 

НАБУ, їх близьких родичів, майна; 5) іншими засобами, визначеними 

Законом [120]. Необхідною умовою подолання корупції в нашій державі є 

прийняття тих нормативно-правових актів, які дають змогу застосовувати 

реальні, конкретні заходи щодо запобігання, виявлення та припинення 

корупційних правопорушень у правозастосовній діяльності. Однак аналіз 

окремих положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» так і не дає відповіді на логічне запитання, яким чином можна 

швидко, об’єктивно протидіяти корупції в Україні. При цьому деякі 

положення зазначеного нормативно-правового акта є колізійними [126, с. 72]. 

Отже, такий правоохоронний орган з особливими повноваженнями не 

матиме жодного шансу на успіх у практичній діяльності, якщо не будуть 

ретельно опрацьовані організаційно-правові основи його функціонування.  

Реформа антикорупційного законодавства ввела у вітчизняне правове 

поле низку важливих новел: створюються нові органи, які здійснюватимуть 

діяльність як на стадії запобігання (Національне агентство з питань 

запобігання корупції), так і на стадії протидії корупції (Національне 

антикорупційне бюро України); закладаються нові механізми декларування 

доходів та видатків осіб, на яких поширюється дія антикорупційних норм; у 

системі органів прокуратури створюється Антикорупційна прокуратура; 
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змінюються шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тощо. 

Прийняття нового антикорупційного законодавства знаменує новий етап в 

антикорупційній політиці держави. Він прямо пов’язаний з необхідністю 

адаптації національного економіко-соціального та політично-правового 

простору до європейських стандартів [127, с. 68–69]. Аналіз наведеного дає 

підстави визначити основні ознаки цього періоду, як-то: 1) проголошення 

курсу на протидію корупці у державі, зокрема і в органах прокуратури 

України; 2) реформування органів прокуратури України з метою зменшення 

корупційних ризиків (конкурсні процедури призначення на посаду, 

забезпечення участі громадськості в діяльності прокуратури, розширення 

прокурорського самоврядування тощо); 3) застосування люстрації до 

прокурорських працівників, які займали відповідні посади протягом 2010–

2014 років; 4) створення спеціального органу для проведення досудового 

розслідування корупційних злочинів працівників прокуратури;                       

5) запровадження системи електронного декларування статків працівників 

прокуратури та намагання створення механізмів для їх перевірки.  

Антикорупційне законодавство України в частині правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України з початку 

свого формування і до сьогодні пройшло значний шлях становлення та 

розвитку, який супроводжувався динамічними змінами та важливими 

вдосконаленнями. Тим не менш, істотне реформування відповідної сфери 

відбулося лише в останні роки, коли насправді розпочалися дієві кроки в 

напрямі запобігання досліджуваним негативним соціальним явищам. Однак 

відповідна діяльність ознаменовує тільки початок протидії корупції в органах 

прокуратури України, де остання розвивалася протягом усього періоду 

незалежності України.  

На сьогодні створено лише основи для створення дієвого механізму 

боротьби з корупційними виявами працівників прокуратури. Це пояснюється 

тим, що прийняття якісно нового антикорупційного законодавства щодо 

запобігання корупції, що вміщує позитивні та перспективні положення щодо 
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протидії корупції, ще не означає завершення процесу реформування самого 

антикорупційного механізму. Тому головне залишається втіленням у життя 

положення чинного антикорупційного законодавства шляхом застосування їх 

у боротьбі з корупцією антикорупційними органами. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Функціональна природа прокуратури як правоохоронного органу на 

сьогодні може здійснюватися органами прокуратури як у статусі сторони 

державного обвинувачення, так і в статусі координаційно-наглядового органу 

з приводу діяльності інших органів правоохоронної системи, окрім судових 

органів, а також на основі виняткових повноважень з приводу захисту 

державного інтересу в суді. Крім цього, прокуратура завершує провадження 

щодо представництва інтересів громадян у суді та тимчасово здійснює нагляд 

за виконанням судових рішень відповідними органами щодо обмеження 

особистої свободи громадян. 

2. Резюмовано, що незважаючи на різні пропозиції щодо 

підпорядкування органів прокуратури іншим органам влади, в тому числі 

судовій, у національній правовій системі це є недоцільним. Тому доцільно 

зберегти відповідний статус цього органу як незалежного, який буде, на нашу 

думку, краще забезпечувати виконання основних завдань прокуратури та 

відповідатиме її функціональній природі.  

3. З адміністративно-правової точки зору протидія корупції в органах 

прокуратури – це система заходів, що спрямовані на реалізацію державної 

антикорупційної політики в органах прокуратури, яка включає в себе 

правові, організаційні, фінансові, ідеологічні, психологічні та інші засоби, що 

здійснюються у процесі реалізації відповідної управлінської, а також суто 

функціональної діяльності інституцій прокуратури; управління відповідними 

процесами, забезпечення реалізації дій, які спрямовані на виявлення, 

припинення корупційних діянь, усунення їх наслідків, а також мінімізацію 
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корупціогенних ризиків, які є причинами виникнення корупції, що 

забезпечує мінімізацію виявів цього негативного явища в майбутньому. 

4. Серед можливих актуальних напрямів дослідження даного об’єкта 

можна виділити такі аспекти антикорупційної діяльності в органах 

прокуратури: історичний генезис; окремі аспекти реалізації антикорупційної 

політики; управління з приводу подолання корупціогенних ризиків; 

діяльність з мінімізації причин виникнення корупції; адміністративно-

правові засоби протидії корупції та реалізації антикорупційної стратегії; 

міжнародний досвід у цьому напрямі та інші суміжні предмети досліджень.  

5. Виокремлено такі періоди розвитку нормативно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України:                      

1) зародження законодавства щодо протидії корупції в органах прокуратури 

України (1991 – 2004 роки); 2) постмайданний період розвитку законодавства 

України щодо протидії корупції в органах прокуратури України (2005 – 

2014 роки); 3) постреволюційний період розвитку законодавства щодо 

протидії корупції в органах прокуратури України (з 2014 року). 
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ 

В УКРАЇНІ 

 

2.1 Сутність механізму адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури в Україні 

 

 Протидія корупції в органах прокуратури є актуальним предметом 

дослідження наукою адміністративного права [128, с. 32; 129]. Важливість 

означеної проблематики зумовлена передусім особливим місцем 

прокуратури в інституційній системі протидії корупції в Україні, її 

функціональною природою і насамперед необхідності забезпечити 

управління внутрішньою та завношньою управлінською діяльністю щодо 

такої протидії. Протидія корупції як адміністративна діяльність прокуратури 

здійснюється за допомогою відповідного механізму, який розкриває сутність 

та порядок здійснення такої діяльності у належній адміністративно-правовій 

формі, що зумовлює необхідність встановлення сутності даного явища та 

його особливості, що випливають зі специфіки статусу прокуратури як 

органу та суб’єкта протидії корупції.  

 Актуальність дослідження сутності й особливостей механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України зумовлена насамперед нещодавно проведеними 

реформами та кардинальною зміною функціонального призначення органів 

прокуратури. Усе це вплинуло на зміну управлінської діяльності в цьому 

органі, зокрема механізму адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції, що зумовлює доцільність переглянути його сутність та особливості 

на теоретичному рівні. Не меншою мірою актуальність даного дослідження 

зумовлена потребою повернути довіру громадян до органів прокуратури, що 

вимагає оптимізації антикорупційної діяльності як внутрішньовідомчої, так і 
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зовнішньої. І йдеться не лише про організацію державного обвинувачення та 

координацію діяльності органів досудового розслідування, а й налагодження 

та впровадження ефективної внутрішньовідомчої системи протидії корупції в 

площині адміністративного права.  

 Новітній пріоритет антикорупційної політики – не лише у виявленні та 

притягненні до відповідальності осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення чи злочини, а й в усуненні причин виникнення та 

розповсюдження корупції. Це вимагає більш клопіткої та складної 

управлінської діяльності, яка включає в себе адміністрування усіх сфер 

публічно-правової діяльності прокуратури, в яких тією чи іншою мірою є, 

або можуть збільшитися корупціогенні ризики, з подальшою їх мінімізацією, 

або ж встановлення ефективного відомчого та зовнішнього контролю, 

пов’язаного з такими ризиками. Прокурорська діяльність, робота якої 

пов’язана з дискретними повноваженнями і певною мірою  із забезпеченням 

прав людини та обмеженням таких прав злочинців, завжди буде містити 

певні корупціогенні ризики. Тому в будь-якому випадку система протидії 

корупції має бути адекватною реальним соціально-економічним умовам, в 

яких працює прокуратура України, та з урахуванням цих умов мати 

ефективний результат. Усе це зумовлює необхідність нового теоретико-

практичного погляду на окреслену проблематику.  

 Таким чином дослідження, спрямоване на висунення пропозиції щодо 

оптимізації діяльності прокуратури України, має велике суспільне значення, 

що зможе утвердити сприйняття громадянами України прокуратури як 

органу, діяльність якого ґрунтується на інтересах додержання правопорядку 

в суспільстві та державі. Початком досягнення даної теоретичної і 

практичної мети дослідження буде наукове осмислення сучасної сутності й 

особливостей механізму адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури України.  

 Проблематиці механізму адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції присвячені роботи таких вчених, як В. Б. Авер’янова, 
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Н. В. Александрової, О. М. Бандурки, Ю. О. Дмитрієва, Ю. І. Мігачова, 

О. О. Онищука, І. О. Полянського, Л. Л. Попова, А. Р. Решетнік, 

С. В. Тихомирова, М. М. Тищенка, Є. В. Трофімова, П. О. Угровецького та ін. 

Відповідні напрацювання є належною теоретичною базою для подальших 

розробок. 

 Сутність механізму адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури України передусім розкривається крізь 

призму поняття даного терміна. Тому вважаємо за необхідне насамперед 

розкрити складові цього поняття, які своєю чергою на теоретичному рівні 

розкривають ті чи інші об’єкти правової дійсності. Найперше це стосується 

такої категорії як «механізм», який може бути розкритий по-різному.  

Термін «механізм» (від грец. mechané – машина) в українській 

словниковій літературі тлумачиться як сукупність станів та процесів, з яких 

складається певне явище,  як пристрій, що передає або перетворює рух, і як 

внутрішня будова, система чого-небудь [130, с. 695; 131, с. 611]. Усі ці 

визначення тією чи іншою мірою розкривають це поняття, адже механізм 

розкриває як внутрішню будову чогось, так і те, як ця внутрішня будова 

(система) впливає на зовнішній світ, або ж виконує інші свої функції. 

Говорячи про пристрій, можемо мати на увазі не лише суто технічний об’єкт, 

а й певну абстракцію, зокрема з правової дійсності. Поєднання наведених 

визначень в єдину смислову категорію розкриває повноту розуміння цього 

поняття.  

Подібний підхід і в російській мові, де механізм наближено 

розкривається як система, устрій, які визначають порядок будь-якого виду 

діяльності [132, с. 300]. З аналізу етимологічних підходів можемо 

встановити, що російською «механізм» у правовій дійсності може 

розкриватися так само, що дає можливість розширити теоретичне підґрунтя 

дослідження також російськомовними джерелами. 

Одне з найґрунтовніших досліджень використання поняття механізм 

здійснено кандидатом філологічних наук С. В. Рудницьким. Науковець 
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описав надзвичайно широкий спектр контекстів та розумінь, в яких може 

вживатися поняття механізм. Тому представнику будь-якої гуманітарної 

науки, який досліджуватиме те чи інше явище крізь призму чи в розумінні 

механізму, в нагоді стане праця «Категорія «механізм» у суспільних науках». 

Зокрема, в контексті правової науки дослідник робить узагальнення щодо 

можливих праворозумінь поняття механізму, серед яких сукупність форм, 

методів та інструментів, система засобів, способів і форм, система засобів та 

чинників, комплекс (систему) засобів, знаряддя (устрій), що визначає 

порядок певного роду діяльності, система заходів чи порядок дій, інші 

комбінації названих елементів (наведений перелік не є вичерпним [133, 

с. 111–119]. Із філологічної точки зору припускаємо можливість й 

обґрунтованість використання більшості з наведених розумінь для 

визначення механізму у праві за умови змістовного використання цих 

категорій.  

У правовій літературі механізм набуває більш вузького практично-

прикладного значення. Це поняття прийнято застосовувати до складової 

нашого поняття – механізму правового регулювання. О. Ф. Скакун вважає, 

що під механізмом правового регулювання потрібно визначати процес 

переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, 

здійснюваний за допомогою системи правових засобів і форм з метою 

задоволення публічних і приватних інтересів, забезпечення правопорядку 

[134, с. 265; 390]. З цією позицією слід погодитися, адже механізм як 

категорія динамічно влучно описується поняттям процесу. Це 

праворозуміння в подальшому може стати основою для визначення 

праворозуміння та сутності нашого поняття. При цьому «переведення 

нормативності права в упорядкованість суспільних відносин» слід у 

подальшому більш детально осмислити, адже саме в цьому вбачається 

основна динаміка досліджуваного нами механізму.  

М. С. Кельман та О. Г. Мурашин розкривають механізм правового 

регулювання як єдину систему правових засобів, за допомогою яких 
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здійснюється результативне правове впорядкування суспільних відносин та 

подолання перепон, які стоять на шляху задоволення інтересів суб’єктів 

права [135, с. 372; 391]. Таке розуміння механізму у праві також є 

правильним і його дотримується багато сучасних дослідників, у тому числі 

вчених-адміністративістів, яких наведемо в подальшому. Однак чи є засоби 

єдиною складовою механізму правового регулювання, чи його складають 

інші елементи, – розкриємо на прикладі механізму адміністративно-

правового регулювання.  

Ю. В. Кривицький під механізмом правового регулювання розглядав 

систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується стабільність 

суспільних відносин шляхом найбільш оптимального поєднання 

індивідуальних, громадських та державних інтересів членів соціуму з метою 

створення умов для прогресивного розвитку кожної особистості [136, с. 78; 

392]. У цьому випадку вимушені констатувати, що науковець зосередився на 

визначенні кінцевого результату механізму правового регулювання, який 

співпадає із завданнями й метою права загалом, однак у цьому випадку не 

беруться до уваги ті елементи й ознаки, за допомогою яких можна 

встановити сутність і визначити відповідне поняття.  

Теоретики права Ю. А. Ведєрніков та В. С. Грекул визначають такі 

основні ознаки механізму правового регулювання:  

– є складовою механізму соціального регулювання;  

– об’єднує всі явища правової дійсності (засоби, способи, форми);  

– є взаємопов’язаною та взаємодіючою системою;  

– є динамічною частиною правової системи суспільства – призначений 

для введення в дію необхідних елементів правової системи;  

– результатом його дії є встановлення правопорядку в суспільстві [137, 

с. 91; 393].  

Кожна із наведених ознак є надзвичайно влучно схарактеризована та 

незамінна. Адже без будь-якої ознаки механізму правового регулювання сам 
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механізм як явище та його динамічна складова, що визначає дію права у 

суспільстві, втрачали б сенс.  

Більш широкий перелік ознак надав О. В. Радченко, зазначаючи, що 

механізм: 

– є продуктом організованої діяльності;  

– має мету або функцію; 

– містить послідовність дій, певний вид руху; 

– передбачає переважно однобічний вплив з чітко визначеним вектором 

впливу; 

– має суб’єкт і об’єкт; 

– характеризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю процесу, 

правил взаємодії; 

– його функціонування в ідеалі націлене на автоматизм; 

– його побудова має структурно-функціональний характер; 

– має ознаки відкритої або закритої системи [138, с. 10].  

Відповідний перелік характеризує ті чи інші механізми, що 

виділяються у правових доктринах. Беручи за основу дану позицію, окремі 

ознаки можна використати як безпосередньо у визначенні поняття й суті 

досліджуваної категорії, так і наукової розробки особливостей механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України.  

Більш вужче поняття, яке є видом механізму правового регулювання, – 

це механізм адміністративно-правового регулювання. Встановити 

визначальні ознаки й різницю досліджуваного нами більш вузького поняття, 

що випливає з науки й галузі адміністративного права, можливо шляхом 

визначення поняття адміністративно-правового регулювання. Так, 

І. М. Шопіна розглядає його як адміністративно-правовий вплив на суспільні 

відносини, який здійснюється за допомогою комплексу адміністративно-

правових засобів та інших правових явищ, які в сукупності складають 

механізм адміністративно-правового регулювання [139, с. 55]. При цьому 
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комплекс адміністративно-правових засобів становлять ті ж самі засоби, за 

допомогою яких реалізується загальний механізм правового регулювання у 

всіх напрямах суспільних відносин. Особливістю є те, що такі засоби й 

методи правового регулювання є складовими інституту адміністративного 

права й випливає з його положень. Слід зауважити, що йому більшою мірою 

будуть притаманні адміністративно-правова визначеність, формалізованість, 

імперативність та всі інші особливості публічних галузей права.  

Колектив авторів одного з підручників з адміністративного права 

розкривають під адміністративно-правовим регулюванням цілеспрямований 

вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою 

забезпечення за допомогою адміністративно-правових заходів прав, свобод і 

публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального 

функціонування громадянського суспільства й держави [140, с. 88–89; 394]. 

Позитивним у цьому підході є пряме свідчення того, що впливає на суспільні 

відносини – норми адміністративного права. Візьмімо до уваги, що в процесі 

розкриття поняття механізму адміністративно-правового регулювання і 

самого адміністративно-правового регулювання одні вчені, як у даному 

випадку, розкривають положення як джерело впливу на суспільні відносини, 

інші ж, які розглядатимемо далі, норми адміністративного права розкривають 

як засіб здійснення впливу суб’єктами публічно-правових відносин. 

Вважаємо, що у випадку адміністративних правовідносин – суб’єкт впливу та 

норми адміністративного права, за допомогою яких (чи які є джерелом) 

здійснюється вплив на суспільні відноснии, доречно вважати нерозривно 

пов’язаними елементами механізму адміністративно-правового регулювання. 

Щодо негативних моментів, то у даному визначенні, як і в одному з 

попередньо наведених, також відсутні визначальні ознаки, головні завдання й 

мету, які можуть розкрити основну суть досліджуваного поняття. 

У контексті наведеного варто розглянути думку П. В. Литовченко, який 

зазначав, що адміністративно-правове регулювання – це цілеспрямований 

вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою 
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забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і 

публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави [141, с. 130]. 

Також зазначимо, що механізм адміністративно-правового 

регулювання як категорія адміністративного права завжди цікавив науковців 

у відповідній галузі.  

І. І. Веремєєнко розкривав механізм адміністративно-правового 

регулювання як сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою 

яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі виконавчо-

розпорядчої діяльності держави [142, с. 55]. Аналогічний підхід визначали 

І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Т. О. Коломоєць та інші, розкриваючи це 

поняття як сукупність адміністративно-правових засобів впливу та 

регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації 

державної виконавчої влади [143, с. 14] та/або у сфері державного управління 

[144, с. 23], адміністративного права [145, с. 23; 146] відповідно. Отже, 

значна кількість дослідників розкриває механізм адміністративного 

регулювання саме як сукупність тих чи інших засобів. При цьому, 

визначаючи сферу застосування відповідних засобів, кожний із науковців 

звужує відповідне поняття. У наведеній концепції визначається певне 

звужене праворозуміння механізму адміністративно-правового регулювання, 

розкриваючи його винятково як сукупність засобів, за допомогою яких 

реалізується норма адміністративного права. Такий підхід є виправданим, 

якщо розглядати засіб детально, натомість, на наш погляд, визначати 

механізм адміністративно-правового регулювання доцільніше у більш 

широкому праворозумінні.  

В. В. Галунько та В. І. Олефір дають дещо розлоге визначення 

механізму адміністративно-правового регулювання, розкриваючи його як 

засіб функціонування єдиної системи адміністративно-правового 

регулювання з метою забезпечення прав, свобод і публічних законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, функціонування громадського 
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суспільства і держави [147, с. 193]. Прив’язка до системи адміністративно-

правового регулювання, на нашу думку, є тим елементом, який робить 

наведене розуміння даного поняття більш широким, адже за такої умови сам 

механізм може бути розкритий наближено чи тотожно до самої системи 

адміністративно-правового регулювання. У цьому контексті слід виходити із 

динамічного загального розуміння механізму, який, як категорія, має 

розкривати саме дію тих чи інших елементів у межах системи та їх взаємодію 

з іншими об’єктами. Вочевидь, основою такого механізму є норми 

адміністративного права, які виступають і засобом даного механізму і тим 

об’єктом, який за допомогою механізму реалізується у суспільних 

відносинах.  

Н. О. Бедрак вказує, що сутність механізму адміністративно-правового 

регулювання полягає в тому, що він лежить в основі управлінських відносин 

між керуючою та керованою сторонами; при цьому воля керованих у певних 

межах підпорядкована єдиній керуючій волі суб’єкта виконавчої влади. 

Інакше кажучи, механізм адміністративно-правового регулювання 

розрахований на такі відносини, де виключається юридична рівність 

учасників [148, с. 58; 395]. Частково із розкриттям сутності цього поняття 

можна погодитись. Однак воно не повною мірю розкриватиме усю структуру 

поняття. Наприклад, при правовідносинах координації з використанням 

відповідного методу реалізація норм адміністративного права у публічних 

правовідносинах може здійснюватися не в загальноприйнятій імперативно-

ієрархічній парадигмі, а зазвичай між рівноправними суб’єктами. Це саме 

відбувається при укладенні адміністративного договору. Також сам механізм 

не варто прив’язувати виключно до волі суб’єкта владних повноважень, яка 

реалізується у відповідних адміністративно-правових актах, а також слід 

враховувати, що суб’єкт владних повноважень передусім є джерелом своїх 

повноважень та імперативом усіх своїх дій у публічно-правовій площині має 

положення законодавства. Отже, визначення поняття, а в подальшому 

сутності механізму адміністративно-правового регулювання, слід розглядати 
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таким чином, щоб не виключити із змістовного обсягу досліджуваної 

категорії будь-яких елементів, які необхідно додати до його складу. Від цього 

залежатиме як подальша методологічно-дослідницька складова, так і 

практично-прикладний аспект у частині оптимізації адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури України.  

Більш наближеним до нашого визначення є поняття «державно-

правовий механізм протидії корупції», що розкривається М. Ю. Бездольним 

як сукупність взаємопов’язаних елементів, які утворюють його структуру, 

спрямованих на досягнення основної мети його функціонування – 

уповільнення темпів зростання корупції, зменшення її обсягів, установлення 

й припинення її виявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь [149, с. 42–43]. Це 

визначення розкриває спрямованість протидії корупції як діяльності органів 

публічної адміністрації та має велике значення для розуміння мети 

адміністративно-правового регулювання діяльності органів публічної 

адміністрації у цій сфері. З одного боку, слід розрізняти формальну мету 

адмінстартивно-правового регулювання – упорядкування суспільних 

публічно-правових відносин, з другого – слід розуміти матеріально-правову 

мету механізму протидії корупції, яка співпадатиме з наведеним – 

уповільнення темпів зростання корупції, зменшення її обсягів, установлення 

й припинення її виявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь та інших складових 

такої мети. Також не можемо не зазначити, що формулювання «уповільнення 

темпів зростання» як визначення частини мети доцільніше було б 

сформулювати як припинення зростання, чи досягнення стабільної тенденції 

до зменшення корупції. Адже не припустимо у правовій державі, тим паче, 

коли це стосується внутрішньовідомчих відносин в органах прокуратури, 

говорити лише про уповільнення зростання, допускаючи перманентні вияви 

цього явища як правила, а не як винятку. У цьому контексті слід 

безапеляційно стверджувати про запровадження в діяльність органів 
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прокуратури за допомогою адміністративно-правових засобів протидії 

корупції повної нетолерантності до будь-яких навіть найменших виявів цього 

ганебного протиправного явища.  

Як влучно зазначає дослідник протидії корупції в органах внутрішніх 

справ С. М. Алфьоров, адміністративно-правовий механізм протидії корупції 

в органах внутрішніх справ – це система правових засобів, які інтегровані й 

організовані так, що дають уповноваженим суб’єктам змогу послідовно й 

ефективно здійснювати діяльність із протидії корупції в ОВС за допомогою 

заходів організаційно-правового характеру та заходів адміністративного 

примусу [150, с. 337]. Таким чином, механізм протидії корупції в органах 

прокуратури слід розкривати як систему засобів та інших елементів системи 

адміністративно-правового регулювання, зазначаючи матеріально-правову 

спрямованість цієї динамічної категорії.  

 Отже, під механізмом адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції слід розуміти – діяльність суб’єктів нормотворення та 

нормозастосування у сфері прийняття адміністративного законодавства 

та підзаконних нормативно-правових актів, їх застосування у публічно-

правових відносинах за допомогою відповідних засобів у сфері протидії 

корупції, яка реалізується як у межах органів прокуратури України та 

процесі внутрішньовідомчої діяльності, так і в процесі виконання 

прокуратурою своїх безпосередніх функцій, що у кінцевому підсумку 

забезпечує запровадження у практичну дійсність положень 

адміністративного, зокрема антикорупційного законодавства, та 

реалізації державної антикорупційної політики в діяльності органів 

прокуратури та суспільстві загалом. 

 У тлумачному словнику української мови, сутність визначається, як 

найголовніше, основне, істотне в кому-, чому-небудь; суть, зміст. Із 

філософської точки зору, сутність – головне, визначальне в предметі, що 

зумовлене глибинними зв’язками й тенденціями розвитку і пізнається на 

рівні теоретичного мислення [151, c. 860]. Щодо сутності механізму протидії 
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корупції в органах прокуратури, то остання фактично є механізмом 

відповідного адміністративно-правового регулювання у правовідносинах з 

приводу протидії корупції.  

Цікавою щодо праворозуміння наведеного поняття є точка зору 

Т. О. Коломоєць, яке використаємо за основу для визначення сутності 

адміністративно-правового регулювання механізму протидії корупції в 

органах прокуратури України. На думку науковця, адміністративно-правове 

регулювання – це адаптація суспільних відносин до вимог позитивного 

права, що здійснюється за стадіями, на кожній з яких працюють специфічні 

юридичні засоби, які складають механізм адміністративно-правового 

регулювання, що забезпечує упорядкованість суспільних відносин [152, 

с. 228–229]. Саме у такій адаптації полягає сутність механізму 

адміністративно-правового регулюваня. При цьому поняття «адаптація» 

можна замінити на інші, що більш влучно розкриватимуть сутність цієї 

категорії.  

Цікавою є думка О. Ф. Скакун стосовно того, що в механізмі правового 

регулювання «належне» у праві стає «сущим», тобто норми права 

перетворюються на правомірну поведінку суб’єктів права [134, с. 265]. Сама 

собою норма права є формально визначеним загальнообов’язковим правилом 

поведінки. Механізм правового регулювання спрямований та забезпечує те, 

щоб суспільні відносини, на які поширюється правове регулювання, 

відповідали цьому правилу. Тобто учасники правовідносин чинили так, як це 

визначено нормою.  

В адміністративних правовідносинах суб’єкти владних повноважень не 

наділені свободою діяти на власний розсуд, а зобов’язані реалізовувати свою 

поведінку в порядку, спосіб та на основі повноважень, визначених 

Конституцією України та законами України. Це – основа правопорядку в 

нашій державі, яка чітко передбачена ч. 2 ст. 19 Основного Закону [3]. Такий 

підхід визначає не міру можливої поведінки, а міру дозволеної поведінки. 

Саме тому одним з головних принципів діяльності й функціонування 
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прокуратури після принципу верховенства права, визначено принцип 

законності, який полягає саме в безумовному додержанні букви закону, якщо 

така не конфліктує з верховенством права [1]. 

Праворозуміння сутності органів прокуратури також може бути 

розкрито, спираючись на наведені С. В. Рудницьким думки вчених з приводу 

механізму правового регулювання [153, с. 681]. Так, М. Ф. Орзіх вважає, що 

основним призначенням механізму є перетворення чогось у щось – правової 

матерії в узгоджену діяльність людей, які зазнають впливу права [154, c. 67]. 

За аналогією можна навести думку К. Г. Волинки, яка вбачає, що механізм 

правового регулювання передбачає перетворення правових норм як 

декларативних приписів у реальну практику суспільного життя [155, с. 21]. 

Своєю чергою, О. Ф. Скакун стверджує, що механізм правового регулювання 

полягає у трансформації нормативності права в упорядкованість суспільних 

відносин [156]. Усі з наведених позицій є правильними за сутністю і можуть 

слугувати підґрунтям для визначення нашої категорії. Як і О. Ф. Скакун, ми 

також вважаємо норму права (адміністративного права у нашому випадку) 

основою механізму та його ключовим елементом, тому саме через 

адміністративно-правові норми права розкриємо суть аналізованої нами 

категорії.  

Отже, за сутністю механізм адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції є процесом, за допомогою якого 

адміністративна норма – це формально визначене обов’язкове правило 

поведінки, яке екстраполюється на правовідносини за участі 

прокуратури, або ж прийнятому на її основі акту ненормативного 

характеру, що реалізуються у таких правовідносинах, змістом яких є 

управління та інша адміністративна діяльність щодо протидії корупції. 

Учасники адміністративних правовідносин (як підпорядковані, так і 

координовані) у такому випадку слідують правилам, визначеним 

нормою, або ж в акті ненормативного характеру. Реалізація цих 

положень (актів) забезпечується засобами адміністративно-правового 
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впливу, у тому числі притягненням до відповідальності осіб, які не 

відповідали нормі (акту), або ж неналежно виконали відповідні 

обов’язки. З інституційної точки зору адміністративно-правове 

регулювання механізму протидії корупції також можна розкрити як 

встановлення та регулювання правових й організаційних інституцій у 

прокуратурі, які покликані протидіяти корупції.  

 Механізм адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури в Україні характеризується низкою особливостей, які 

випливають найперше зі статусу та призначення цього органу і самих 

прокурорів як посадових осіб. Розгляномо основні із цих особливостей. 

 Багатовекторна спрямованість протидії корупції та її управління. 

Як відомо, прокуратура належить до системи правоохоронних органів, 

виконуючи незамінні й особливі функції у ній. До таких функцій, які не 

притаманні будь-яким державним органам, відноситься державне 

обвинувачення у кримінальних справах. Крім останнього, у функції 

прокуратури також входить: нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

Тому необхідно виходити з того, що прокуратура України та механізм 

протидії корупції у ній має бути побудований таким чином, щоб, по-перше, 

здійснювати протидію корупції у самій прокуратурі, по-друге, здійснювати 

протидію корупції іншим суб’єктам, зокрема виконуючи окреслені функції 

підтримання державного обвинувачення та нагляду за органами досудового 

розслідування та оперативно-розшукової діяльності. 

 Прокурор як особа, що підтримує державне обвинувачення, бере участь 

також у підтриманні державного обвинувачення у кримінальних корупційних 

справах. У цьому виявляється його роль та функція у межах правоохоронної 

системи. Отже, саме в такій формі здійснюється протидія корупції як явища в 

інших сферах суспільного життя. Для розгляду особливо важливих справ, 

новим Законом України «Про прокуратуру» створено Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратуру як незалежної складової системи прокуратури 
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України [1]. Також на прокуратуру покладено обов’язки щодо складання та 

представлення у суді протоколів про корупційні адміністративні 

правопорушення у відповідних справах [157]. Незважаючи на те, що 

діяльність прокурорів у цій сфері ґрунтується на засадах процесуальної 

самостійності, організація такої діяльності та її координація потребує 

використання прямого чи опосередкованого управління із застосуванням 

методів координації та субординації, які є прерогативою адміністративно-

правового регулювання, що реалізується в цьому напрямі протидії корупції, 

де прокурор та прокуратура виступають незамінними особами та складовою 

правоохоронної системи зазвичай у статусі державного обвинувачення.  

 Ще один важливий напрям антикорупційної діяльності прокуратури 

України, який визначає особливості та сферу антикорупційної діяльності – 

нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Відповідно до ч. 2 ст. 25 

Закону України «Про прокуратуру», Генеральний прокурор, керівники 

регіональних та місцевих прокуратур, їхні перші заступники та заступники 

відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням 

законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство, координують діяльність правоохоронних органів 

відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Координаційні 

повноваження прокурори здійснюють шляхом проведення спільних нарад, 

створення міжвідомчих робочих груп, а також проведення узгоджених 

заходів, здійснення аналітичної діяльності. Порядок організації роботи з 

координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів 

прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається положенням, 

що затверджується спільним наказом Генерального прокурора, керівників 

інших правоохоронних органів і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції 

України [1; 396]. У цьому напрямі, по-перше, прокуратура здійснює свій 

внесок у розслідування й протидію корупційним злочинам та 

адміністративним правопорушенням, по-друге, здійснюючи відповідну 
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координацію тією чи іншою мірою може усунути чи зменшити певні 

корупціогенні ризики в органах, за додержанням законів, якими здійснюється 

нагляд. 

 У частині механізму відповідного регулювання, слід зазначити, що 

координація та її здійснення – особливий метод адміністративного права, а її 

реалізацію вже по суті можна вважати реалізацією адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури та виявом 

досліджуваного механізму. По-друге, як і у випадку з підтриманням 

державного обвинувачення в суді, така діяльність підлягає відомчій 

координації й організації, що належить до компетенції й обов’язків 

Генерального прокурора та керівників нижчого рівня структурних 

підрозділів системи прокуратури України.  

 Відповідно, окреслені напрями й форми протидії корупції в органах 

прокуратури визначають механізм адміністративно-правового регулювання 

відомчої та зовнішньої діяльності прокуратури в наведеному напрямі.  

 Управління протидії корупції здійснюється із дотриманням 

принципу процесуальної самостійності прокурорів. Про цю засаду ми вже 

згадували раніше, розкриваючи попередню особливість механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури. 

 Окреслена особливість полягає у здійсненні управління, координації і 

субординації прокурорами вищого рівня (керівниками) прокурорів нижчого 

рівня, і обмежена цим принципом.  

 Розкривається останній у ст. 17 Закону України «Про прокуратуру». 

Відповідно до ч. 3 цієї статті, під час здійснення повноважень, пов’язаних із 

реалізацією функцій прокуратури, прокурори є незалежними, самостійно 

приймають рішення про порядок здійснення таких повноважень, керуючись 

при цьому положеннями закону, а також зобов’язані виконувати лише такі 

вказівки прокурора вищого рівня, що були надані з дотриманням вимог цієї 

статті. Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору 
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нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати 

інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій 

прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом. Натомість 

Генеральний прокурор має право давати вказівки будь-якому прокурору [1; 

397]. Такі вказівки за суттю є управлінськими повноваженнями, в яких 

реалізується правове регулювання. З одного боку, можливість надання 

окреслених вказівок як елемент управління й реалізації норм, є засобом 

впливу прокурора вищого рівня на прокурора нижчого рівня і за допомогою 

цього засобу можуть бути усунуті недоліки в процесуальній роботі, зокрема і 

корупціогенні ризики у конкретних справах. З другого боку, можливість 

здійснювати управління за допомогою таких вказівок є певними дискретними 

повноважннями, які, своєю чергою, також створюють корупціогенні ризики, 

зокрема щодо перевищення повноважень прокурором вищого рівня, надання 

ним незаконних вказівок, надмірного втручання, які будуть зумовлені 

корупційною вмотивованістю.  

 Запобіжником від окреслених ризиків є встанолення меж управління в 

органах прокуратури, що пов’язане з виконанням функцій прокурора, 

особливо щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та щодо інших 

прокурорів у сферах підтримання державного обвинувачення в корупційних 

злочинах. Також ефективним запобіжником є належне адміністрування 

протидії корупції в органах прокуратури в організаційно-правовому вимірі.  

 Як зазначаєтсья у ч. 4 аналізованої статті, накази адміністративного 

характеру, а також вказівки, що прямо стосуються реалізації прокурором 

функцій прокуратури, видані (віддані) у письмовій формі в межах 

повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання 

відповідним прокурором. Наступна ч. 5 дозволяє прокурору не виконувати 

накази та вказівки прокурора вищого рівня, що викликають у нього сумнів у 

законності, якщо він не отримав їх у письмовій формі, а також явно злочинні 

накази або вказівки. Прокурор має право звернутися до Ради прокурорів 

України з повідомленням про загрозу його незалежності у зв’язку з наданням 
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(відданням) прокурором вищого рівня наказу або вказівки. Надання 

(віддання) незаконного наказу або вказівки чи його (її) виконання, а також 

надання (віддання) чи виконання явно злочинного наказу або вказівки 

тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом [1].  

 Підсумовуючи межі, якими визначається процесуальна самостійність 

прокурорів у прокуратурі та адміністративне втручання у діяльність 

прокурорів нижчого рівня, безпосередньо визначають особливості 

досліджуваного нами механізму, адже в прокуратурі адміністративно-

правове регулювання, на відміну від інших органів виконавчої влади, 

побудованих на засадах жорсткої ієрархії, буде базуватися на засадах 

забезпечення принципу процесуальної незалежності прокурорів та 

дотримання обґрунтованого балансу між цим принципом та інтересами більш 

ефективного адміністрування реалізації функцій прокуратури як цілісної 

системи.  

 Наступні дві особливості механізму правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури полягають у: особливій формі волевиявлення 

учасників протидії корупції; особливому складі та природі елементів 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

Україні. Відповідні особливості механізму потребують більш ґрунтовного й 

комплексного дослідження, що зумовлює доцільність присвятити цьому 

питанню окремий комплексний елемент нашого дослідження, що здійснимо в 

подальшому.  

 Беручи до уваги наведене, можна резюмувати, що механізм 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури є особливою категорією адміністративного права, у межах якої 

розкривається сутність відповідної діяльності та її регулювання 

адміністративно-правовими нормами, а також прийнятих на їх основі актами 

ненормативного характеру. Відповідний механізм розкриває 

адміністративно-правовий статус і діяльність органів прокуратури як органів 

публічної адміністрації з приводу управління окресленою діяльністю.  
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 Особливості досліджуваного механізму адміністративно-правового 

регулювання, які розкриваються в цьому дослідженні, стануть основою для 

подальшого ґрунтовнішого дослідження елементів цього механізму та їх ролі 

в адмініструванні внутрішньої і зовнішньої діяльності органів прокуратури з 

приводу протидії корупції.  

 

2.2 Характеристика структури механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури  

 

 Досліджуючи механізм адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції в органах прокуратури в Україні та їх характеристику, 

можемо зазначити, що ключовим питанням є поділ на елементи та 

характеристика функціональної природи кожного з елементів цього 

механізму окремо [158]. Наведене дасть можливість, по-перше, ґрунтовніше 

підійти до наукового осмислення досліджуваної категорії, по-друге, 

забезпечить методологічне підґрунтя у теоретичних і практичних питаннях, 

щодо розробок відповідного механізму. 

 Підвищення актуальності й доцільності детального дослідження 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури України зумовлено тими самими обставинами, які 

аргументовані попередньо. Однак обставини, якими обґрунтовується 

актуальність і доцільність цього дослідження доповнюються тим фактом, що 

хоча і крізь призму науки адміністративного права механізм адміністративно-

правового регулювання в цьому чи іншому контексті був предметом 

дослідження багатьох науковців, однак, по-перше, в розрізі складових 

(елементів) такий механізм рідко набуває деталізованих досліджень, по-

друге, наявні у доктрині напрацювання не відзначаються монізмом. Це 

підвищує науковий інтерес як до визначення елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання загалом як категорії 

адміністративного права (та й загальної правової категорії), так і до 
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розроблення таких особливостей у контексті звуженої діяльності – протидії 

прокуратури України. 

 Складові досліджуваної нами категорії є не лише науковою 

абстракцією, а й мають конкретний практично-прикладний вияв як засоби, 

що визначають особливості, сутність та практичний вияв конкретних 

прикладних категорій, що врегульовані загальним і спеціальним 

законодавством та забезпечують реалізацію державної антикорупційної 

політики в діяльність органів прокуратури України та її елементів. Отже, 

встановлення та наукова розробка складових механізму адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні 

має практичний ефект, що полягатиме у створенні теоретичних передумов 

для подальшої оптимізації системи адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції в органах прокуратури України.  

 Систему механізму адміністративно-правового регулювання та його 

складові розкривали такі науковці: М. Ю. Бездольний, Л. Р. Біла, 

І. П. Голосніченко, З. С. Гладун, С. Т. Гончарук, С. В. Ківалов, 

Т. О. Коломоєць, С. О. Мосьондз, А. Р. Решетнік, С. Г. Стеценко, 

Х. П. Ярмакі та ін. Однак у міру плюралізму думок та необхідності більш 

детального встановлення особливостей вияву та характеристики складових 

досліджуваного поняття у більш вузькій сфері суспільного життя – протидії 

корупції в органах прокуратури України, можемо резюмувати наявність 

доцільності здійснення нового комплексного дослідження за окресленим 

предметом. 

 Слід зауважити, що розрізнення елементів механізму адміністративно-

правового регулювання протидії корупції випливає, по-перше, із 

праворозуміння цього поняття. По-друге, механізм адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні як 

комплексна системна категорія, залежно від аспекту дослідження може 

складатися з різних сукупностей елементів, усі з яких можуть бути 

притаманними досліджуваній системі.  
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С. Т. Гончарук стверджує, що структура механізму адміністративно-

правового регулювання складається з адміністративно-правових норм, актів 

тлумачення й актів реалізації адміністративно-правових норм та 

адміністративно-правові відносини [144, с. 23]. Аналогічний підхід до 

визначення елементів механізму адміністративно-правового регулювання 

використовує І. П. Голосніченко, зазначаючи, що структурними елементами 

механізму адміністративно-правового регулювання є норми 

адміністративного права, адміністративно-правові відносини, акти 

тлумачення норм адміністративного права й акти реалізації адміністративно-

правових норм і відносин [143, с. 14]. Таку саму позицію висловив 

Х. П. Ярмакі, відмінність якої, від наведеної вперше класифікації, полягає у 

доповненні складу елементів системи адміністративно-правовими 

відносинами [159, с. 38]. По суті, правові відносини – це правовідносини, які 

врегульовані нормами права (у нашому випадку адміністративними). Саме на 

суспільні відносини спрямована дія механізму адміністративно-правового 

регулювання, яка полягає у намаганні підпорядкувати дії людей – учасників 

суспільних відносин, правилам, що встановлені у законодавстві 

диспозитивним, імперативним, чи імперативно-дискретним шляхом.  

Унаслідок поширення на ту чи іншу ситуацію в суспільних відносинах 

норм адміністративного права фактичні суспільні відносини перетворюються 

в категорію правовідносин, учасники яких користуються суб’єктивними 

правами й обов’язками, а в нашому випадку прокурори – суб’єкти владних 

повноважень у наведених правовідносинах, реалізують свої повноваження. 

Метою спрямованості механізму є підпорядкування поведінки осіб правилам, 

відображеним у нормі – екстраполяції норми на фактичні суспільні 

відносини. Однак, навіть якщо поведінка, яка регулюється адміністративно-

правовою нормою (співпадає з гіпотезою як структурним елементом норми 

права) не відповідає цілком чи частково вимогам законодавства, говорити 

про відсутність правовідносин та механізму адміністративно-правового 

регулювання загалом – немає підстав, адже така ситуація буде розцінюватися 
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як порушення норм адміністративного чи іншого законодавства, що 

негативно впливатиме на реалізацію інших засобів у механізмі 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України.  

Слід також наголосити, що адміністративні правовідносини у механізмі 

за функціональною ознакою не є тим, що зумовлює реалізацію норм права, а 

по суті виступає об’єктом впливу, на який спрямований механізм. З іншого 

боку – функціональне призначення адміністративно-правових відносин у 

механізмі може бути розкрите як кінцевий результат та вимір вияву 

адміністративно-правової норми як положення законодавства. Тому питання, 

чи вважати адміністративно-правові норми елементами механізму 

адміністративно-правового регулювання механізму протидії корупції – 

особисте питання дослідників, яке випливає із філософсько-правової 

категорії бачення цього механізму і його складу. Як перший, так і другий 

підхід є правильним і мають право на існування. Ми вважаємо, що 

адміністративно-правові норми слід відносити до складових механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України (та й у правовідносинах загалом), якщо не в даному 

підході, то як мінімум підході, в якому механізм адміністративно-правового 

регулювання та його складові розкриваються крізь призму стадій. 

У науці також існує підхід, відповідно до якого в механізмі 

адміністративно-правового регулювання вирізняють такі згруповані види 

елементів: 

– органічні (ті, що визначають суть самого явища механізму 

адміністративно-правового регулювання, тобто без яких не може відбуватися 

сам механізм, та функціональні складові); 

– функціональні (ті, що значною мірою впливають на механізм 

адміністративно-правового регулювання, які не є обов’язковими його 

елементами) [145, с. 24; 393].  
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Цілком погоджуємося із сутнісним визначенням видів, які наводяться у 

даному випадку, однак їх доцільніше, на наш погляд, визначити як 

обов’язкові та факультативні елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання в органах прокуратури. Адже, якщо формулювання «органічні» 

відповідають сутності означуваного виду, то в другому випадку, визначаючи 

певні елементи механізму адміністративно-правового регулювання як 

«функціональні», більше спадає на думку визначення складових 

досліджуваної категорії етапів його реалізації та їх характеристики як 

«субсидіарних».  

О. Д. Коломоєць висловлює позицію, відповідно до якої до органічних 

складових механізму адміністративно-правового регулювання належать:  

– норми права – загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені з 

метою регулювання суспільних відносин; 

– акти реалізації норм права – процес фактичного втілення у життя 

приписів правових норм через поведінку суб’єктів адміністративного права;  

– правові відносини – вольові суспільні відносини, що виникають на 

основі норм права [160, с. 3].  

Справді, така думка має право на існування, а такий поділ більшою 

мірою розкриває сутність дії механізму адміністративно-правового 

регулювання у суспільних відносинах, у нашому випадку – адміністративно-

правових відносинах у системі прокуратури України.  

Продовжуючи розкривати окреслений підхід, зауважимо, що 

функціональними складовими механізму адміністративно-правового 

регулювання Т. О. Коломоєць вважає такі елементи: юридичний факт; 

правова свідомість суб’єктів адміністративно-правового регулювання; 

законність; акти тлумачення норм права; акти застосування норм права [161, 

с. 68].  

Наведена позиція підтверджує висловлені нами погляди з приводу 

доцільності окреслення цієї категорії як «субсидіарних» актів з урахуванням 

певних зауважень. Так, юридичний факт, який у загальноприйнятому 
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розумінні складається з юридичних подій і дій, є обов’язковим елементом 

механізму адміністративно-правового регулювання. Адже насамперед за 

наявності чи відсутності того чи іншого юридичного факту, можна 

встановити наявність або ж відсутність підстав для поширення регулятивної 

дії адміністративно-правових актів на відповідні суспільні правовідносини. 

Тому без наявності певного юридичного факту (в тому числі факту 

відсутності певних обставин) механізм адміністративно-правового 

регулювання запущений не буде. По суті юридичний факт є, умовно кажучи, 

пусковим елементом усього механізму, з яким пов’язується початок 

регулятивної дії адміністративного права. Відповідно, для застосування тих 

чи інших положень антикорупційного спрямування, зокрема щодо 

управління у цій сфері, органи прокуратури керуються юридичними 

фактами, які за структурою норми є гіпотезою відповідних норм. 

Акти застосування та акти тлумачення норм права виступатимуть 

додатковим елементом механізму адміністатративно-правового регулювання, 

однак у подальшому слід звернути більш детальну увагу на співвідношення 

цих категорій із поняттям актів реалізації норм адміністративного права.  

 Щодо таких категорій, як «законність» чи «правова свідомість 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання», слід зауважити, що 

останні мають надзвичайно опосередкований вплив. Безсумнівно, законність 

у суспільстві загалом та публічних правовідносинах, у тому числі 

правовідносинах в органах прокуратури з приводу протидії корупції як стан 

правопорядку є, безсумнівно, важливою. Без цієї категорії та дотримання 

однойменного принципу у відповідних правовідносинах сам механізм 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури виявиться неефективним. Однак у міру абстрактного значення 

та намагання описати механізм протидії корупції в органах прокуратури, 

визначивши його складові максимально точно, ми не виділяли б цю 

категорію як механізм адміністративно-правового регулювання. Отже, в 

цьому випадку доцільно використати принцип і науковий метод «бритви 
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Оккама» [162, с. 432, 446-447], вилучивши із науково-правового розкриття 

механізму поняття, що не можуть бути повною мірою обґрунтовані правом, 

та наповнюють склад елементів механізму тими елементами, які розкривають 

структуру досліджуваної категорії лише побіжно. 

Аналогічний підхід застосуємо і до правосвідомості суб’єктів 

адміністративних правовідносин. Не заперечуємо ролі цієї категорії в процесі 

реалізації норм права у суспільних відносинах, а особливо ролі 

правосвідомості прокурорів у правоохоронній та внутрішній 

адміністративній діяльності щодо протидії корупції загалом. Остання 

забезпечує законність та ефективність реалізації норм адміністративного 

права, а через них підвищує і ефективність протидії корупції. Тому 

підвищення правосвідомості у межах прокуратури (не ставимо під сумнів 

таку правосвідомість прокурорів, однак не виключаємо необхідність 

вчинення інформаційних, ідеологічних, організаційних та інших заходів 

щодо її забезпечення на наявному рівні, а то й підвищення) має стати 

незамінним засобом і елементом антикорупційної політики та діяльності у 

сфері протидії корупції, однак з точки зору формального підходу, визначення 

правосвідомості як незамінного елементу механізму адміністративно-

правового регулювання, надмірно обтяжуватиме його сутність. Однак можна 

стверджувати про важливість правосвідомості для реалізації норм 

адміністративного права. Керуючись окресленим методологічним підходом, 

не будемо розглядати його як елемент механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України.  

С. В. Ківалов, Л. Р. Біла до елементів механізму адміністративно-

правового регулювання відносять: адміністративно-правові норми; 

реалізацію адміністративно-правових норм; джерела адміністративного 

права; адміністративно-правові відносини тощо [163, с. 102–103; 398]. По-

перше, реалізація адміністративно-правових норм як процес здійснюється за 

допомогою визначених елементів, кожен з яких має власний зміст. Тому, не 

заперечуючи такого підходу (який є доволі лаконічним та вдалим), ми 
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вважаємо за необхідне розкривати цей механізм за допомогою відповідних 

актів – актів правореалізації. По-друге, виділення такої самостійної категорії, 

як джерело права поряд із виділеними адміністративно-правовими нормами, 

викликає певні сумніви. Як відомо, в теорії права вирізняють три основні 

концепції розуміння джерела права: самі норми права; суспільні передумови 

для встановлення тієї чи іншої норми; нормативно-правовий акт [164, с. 26; 

165, с. 11; 166, с. 139]. У першому та останньому випадку можемо 

стверджувати, що немає сенсу окремо виділяти цей елемент механізму 

адміністративно-правового регулювання, адже адміністративно-правові 

норми і виступають джерелом права у наведеному розумінні. Що ж 

стосується суспільних передумов для реалізації норм адміністративного 

права, то як і в попередніх випадках його виділення є недоцільним, оскільки 

не розкриватиме сутності цього розуміння правового регулювання, у якому 

ми його досліджуємо. Однак, якщо трактувати механізм адміністративно-

правового регулювання значно ширше, враховуючи увесь процес 

нормотворення та його передумови, то в такому випадку виділення джерел в 

окресленому розумінні матиме певне підґрунтя.  

А. Р. Решетнік як представник іншого більш широкого підходу до 

виділення елементів системи адміністративно-правового регулювання 

зазначав, що це поняття складається з норм адміністративного права, їх 

зовнішнього вираження – джерел адміністративного права; принципів 

адміністративного права; тлумачення норм адміністративного права; 

адміністративно-правових відносин; адміністративно-правового статусу 

суб’єктів адміністративного права; індивідуальних актів суб’єктів публічної 

адміністрації; форм діяльності суб’єктів адміністративного права; методів 

адміністративного права; адміністративно-правових режимів; 

адміністративних процедур; ефективності адміністративно-правового 

регулювання [167, с. 271]. Ці елементи вважаються науковцем складовими 

досліджуваного механізму. Відповідно, візьмемо до уваги, що поряд із 

вузьким підходом до визначення складу механізму адміністративно-
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правового регулювання існує  відповідний  підхід, який включає значно 

ширший перелік об’єктів. Ми не є прихильниками останнього, оскільки 

такий підхід перешкоджає розкрити основну визначальну сутність такого 

механізму у його динамічній складовій крізь призму взаємодії норми та 

учасників суспільних відносин. Однак слід припустити існування і такого 

підходу, який беремо до уваги.  

М. Ю. Бездольний на основі положень законодавства і теоретичних 

джерел щодо елементів державно-правового механізму протидії корупції 

пропонує вирізняти такі складові: 1) мету й завдання протидії корупції; 2) 

принципи протидії корупції; 3) об’єкти й рівні протидії корупції; 4) суб’єкти 

корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією; 5) 

органи протидії корупції; 6) заходи й засоби протидії корупції; 7) напрями 

протидії корупції; 8) систему забезпечення протидії корупції [149, с. 38]. 

Державно-правовий механізм яу поняття більш ширше включає не лише 

адміністративно-правові засоби, а й будь-які інші інструменти, які 

використовуються різними галузями права. Крім цього, держава у своєму 

арсеналі також користується політичними, ідеологічними, інформаційними 

та багатьма іншими засобами, спрямованими на протидію корупції, які 

можуть бути включені у широке розуміння поняття механізму, одне з яких 

наведено вище. У цьому аспекті адміністративно-правове регулювання – це 

обслуговуюча категорія, яка дає можливість реалізувати усі ці засоби на 

практиці й забезпечує практичне втілення державної політики з приводу 

протидії корупції в життя. Це може бути виявлено також і в органах 

прокуратури, де основу реалізації практично усіх антикорупційних заходів 

становлять засоби адміністративного законодавства. 

Д. І. Йосифович до основних складових адміністративно-правового 

механізму протидії корупції відносить: правовідносини у сфері протидії 

корупції як різновиду суспільних відносин, що регламентуються правовими 

нормами і забезпечують взаємодію останніх з відповідними суб’єктами 

протидії корупції; норми права, що визначають права та обов’язки суб’єктів 
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протидії корупції; нормативно-правові акти, які регламентують різноманітні 

сторони протидії корупції і формують комплексне та універсальне 

антикорупційне законодавство; державні органи, що покликані протидіяти 

корупції в процесі своєї повсякденної діяльності; адміністративна 

відповідальність як складова адміністративного примусу, що застосовується 

до суб’єктів корупційних правопорушень за умови порушення ними вимог 

чинного антикорупційного законодавства України [168, с. 119–120]. І хоча ми 

є прихильниками більш вузького, спрощеного розкриття елементів та 

сутності механізму адміністративно-правового регулювання корупції, не 

можемо оминути того аспекту, що вона складається з інституційних 

елементів та засобів забезпечення належного функціонування механізму. 

Останні виділені науковцем у контексті адміністративної відповідальності.  

З цього приводу ми вважаємо, правильним є віднесення 

відповідальності до основного засобу забезпечення належного 

функціонування адміністративно-правового механізму протидії корупції в 

органах прокуратури в Україні. Однак не можемо однозначно погодитись з 

тим, що в прокуратурі України, як і в інших державних органах, елемент 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції 

ґрунтується винятково на інституті адміністративної відповідальності – 

остання також реалізується в багатьох інших правових інститутах, у тому 

числі приватно-правових, кримінально-правових тощо. Адже цивільно-

правова, кримінальна, матеріально-правова відповідальності, до якої може 

бути притягнено прокурора, який вчинив корупційне правопорушення, також 

забезпечують реалізацію положень адміністративного законодавства. 

Щодо інституційної складової, яка є невід’ємним окремим елементом 

механізму протидії корупції в органах прокуратури України, можна 

зазначити, що вона виявляється в поєднанні правових інститутів, органів та 

уповноважених посадових осіб, які реалізують положення адміністративного 

права, застосовуючи свою владну волю. Проте слід мати на увазі, що система 

механізму правового регулювання не є винятковою й незамінною.  
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Наведене ґрунтується на основі, яку, до прикладу, розкривають 

С. Л. Лисенкова і В. В. Копєйчикова, які зазначають, що реалізація норм 

права – це різноманітний процес практичного здійснення правових вимог у 

діяльності тих чи інших суб’єктів; застосування норм права – це спрямована 

на реалізацію норм права і здійснювана в спеціально встановлених формах 

державно-владна, творчо-організуюча діяльність державних органів і 

уповноважених державою інших суб’єктів з метою вирішення конкретної 

справи шляхом видання індивідуальних правових приписів 

(правозастосовчих актів); при цьому застосування норм права розуміється як 

особлива форма їх реалізації. Наведені автори та інші фахівці розрізняють 

такі форми реалізації норм права: додержання, виконання, використання та 

застосування їх [169, с. 210; с. 212–113; 170, с. 428]. Якщо виконання і 

застосування передбачають участь уповноваженого суб’єкта, то додержання 

полягає в утриманні від дій, які порушують положення адміністративного 

законодавства, або ж прийняті на їх основі адміністративно-правові акти в 

управлінській сфері, чи вчинення дій, які становлять склад адміністративних 

корупційних правопорушень чи відповідних злочинів. Слід зауважити, що 

застосування, якщо його розуміти у наведеному вище підході, полягає у 

вирішенні конкретної справи юрисдикційного характеру. Прокуратура 

такими повноваженнями, за винятком внутрішніх щодо працівників того ж 

органу, не наділена, тому саме дотримання й виконання будуть найбільш 

частими формами реалізації повноважень органами прокуратури у сфері 

протидії корупції. Однак слід брати до уваги, що існують підходи щодо 

ширшого розкриття поняття «виконання», яке ототожнюється з розумінням 

реалізації одного із видів актів як визначального елемента механізму протидії 

корупції в органах прокуратури України. Як вузький, так і широкий підхід у 

диних випадках будуть обґрунтованими з філологічної точки зору.  

Повертаючись до окресленої проблематики щодо визначення поняття 

«виконання» норм права та його співвідношення з відповідною реалізацією 

положень законодавства, не вдаючись до ґрунтовної дискусії з цього 
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приводу, підтримаємо переважаючу позицію, серед прихильників якої 

М. І. Абдулаєв і С. О. Комаров. Вони розглядають застосування норм права 

як особливу форму їх реалізації [171, с. 390], що використовуватиметься для 

цілей нашого дослідження. Однак це не заперечує і більш широкого підходу 

до розуміння правозастосовної діяльності [172, с. 13], зважаючи на 

двохзначність розуміння цього поняття, будь-який автор має зазначати, в 

якому розумінні той чи інший термін вжитий у конкретному випаду. Таким 

чином, при визначенні головних елементів, якими описується процес 

реалізації адміністративно-правових норм та прийнятих на їх основі актів 

органів виконавчої влади, зауважимо, що ключовим елементом у 

досліджуваному механізмі будуть акти правореалізації як широкої категорії, 

що включатимуть більш вузькі види актів і дій, у яких розкриваються форми 

виявлення та методи застосування адміністративно-правових актів до 

відповідних правовідносин за участю органів прокуратури України щодо 

протидії корупції. 

Повертаючись до адміністративно-правових норм як формально 

визначеного загальнообов’язкового правила поведінки, що випливають з 

адміністративного права як одних із ключових механізмів адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури, доцільно 

навести думку О. Ф. Скакун, яка доводить, що в процесі правового 

регулювання перша стадія об’єктивується у відповідному законі, друга –

починається після звернення громадянина до відповідної установи з певним 

проханням, а наступна стадія механізму правового регулювання 

(застосування санкцій правової норми) виникає лише у випадках 

неправомірної поведінки суб’єкта [173, c. 44]. На кожній із цих стадій 

реалізується цей чи інший елемент механізму правового регулювання, 

виконуючи свої специфічні функції і завдання. При цьому першою 

науковцем визначено саме адміністративно-правову норму. 

 У подальшому щодо норми зазначається, що вона водночас є і 

елементом і основою механізму правового регулювання [173]. Із наведеним 
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цілком погоджуємось, однак щоб адміністративно-правова норма в механізмі 

правового регулювання працювала, потрібна сукупність юридичних фактів, з 

якими пов’язується регулятивна дія того чи іншого положення. Аналогічний 

механізм можливо застосовувати і до актів правораелізації, які не мають 

нормативно-правової природи, а характеризуються індивідуальною дією, 

спрямованою на регулювання правовідносин та адміністративне управління в 

цьому конкретному випадку.  

 Таким чином, першим елементом, що відповідає початковій стадії 

механізму протидії корупції, є адміністративно-правові норми та юридичні 

факти, що випливають з гіпотези останніх, з якими пов’язаний предмет 

правового регулювання такої норми.  

 До відповідних адміністративно-правових норм як елементу механізму 

правового регулювання відносяться положення законів та прийнятих на їх 

основі інших нормативно-правових актів, останні з яких можуть одночасно 

бути і нормою, з якою пов’язується адміністративно-правове регулювання і 

відповідним наступним елементом, у якому реалізуються положення 

первинної норми. Найважливішими актами, що становлять основу норм, 

спрямованих на адміністративно-правове регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури, є Конституція України, Закон України «Про 

прокуратуру» [1] та Закон України «Про запобігання корупції» [50]. Не менш 

важливу нормативно-правову роль відіграють внутрішні акти органів 

прокуратури, які також можуть мати характер нормативності. Найвищими у 

відповідній ієрархії внутрішніх актів є накази Генерального прокурора 

України. Окремо серед внутрішніх актів у Генаральній прокуратурі за 

предметом відання слід навести антикорупційні програми, що приймаються 

на основі Закону України «Про запобігання корупції» [50; 174]. Останні, з 

огляду на важливість прокуратури України у правоохоронній системі, тісно 

взаємопов’язані із загальнодержавною антикорупційною Стратегією та 

Програмою щодо їх виконання [175; 123].  
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 Наступним елементом, який наявний на другому етапі механізму 

протидії корупції в органах прокуратури України, є акти реалізації норм 

адміністративного права. Останні можуть мати різну правову природу. Отже, 

в цьому контексті ключовим для їх розрізнення є те, чи розглядаються 

останні як первинна норма, чи як така, що прийнята на виконання інших 

положень вищої юридичної сили (акти правореалізації).  

 Для детальнішого праворозуміння усієї сукупності актів 

правореалізації слід навести приклади класифікацій відповідних актів.  

Найбільш повною є класифікація дослідника П. О. Угровецького, 

предметом дисертації якого було дослідження актів органів прокуратури. 

Науковець зазначає, що адміністративні акти органів прокуратури слід 

класифікувати за конкретними критеріями, а саме: 1) залежно від компетенції 

органів прокуратури (нормативні, індивідуальні, договірні, останні з яких 

поділяються на координаційні адміністративні договори, міждержавного та 

міжвідомчого характеру); 2) залежно від функції органів прокуратури 

(регулятивні та охоронні); 3) залежно від спрямованості діяльності органів 

прокуратури (у сфері соціального захисту інвалідів, неповнолітніх; у сфері 

оплати праці; у сфері охорони здоров’я; у сфері адміністрування податків; у 

сфері енергозбереження; у сфері додержання вимог бюджетного, 

регуляторного, митного, банківського, природоохоронного законодавства; у 

сферах зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; у сфері протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом); 4) залежно від суб’єкта 

прийняття (ті, які приймаються Генеральним прокурором України, 

заступниками Генерального прокурора України, керівниками структурних 

підрозділів, прокурорами (помічниками прокурорів), ті, які приймаються 

спільно з іншими правоохоронними органами; 5) залежно від наслідків для 

адресата (позитивні і негативні); 6) за напрямами впливу 

(зовнішньоорганізаційні та внутрішньорганізаційні); 7) за формою тільки 

письмові (не погоджуємося з наведеною позицією); 8) за назвою (накази, 

розпорядження, постанови, подання, вказівки, інструкції, доручення, 
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договори, припис, протест). При цьому для подальшої класифікації та 

дослідження видів актів органів прокуратури було взято критерій напрямів 

діяльності органів прокуратури, де основним критерієм класифікації 

адміністративних актів органів усі акти розподілено на 

внутрішньоорганізаційні та зовнішньоорганізаційні [176, с. 173]. 

У подальшому дослідник П. О. Угровецький розкриває три групи актів 

зовнішньої діяльності: 1) адміністративні акти, які приймаються при 

виявленні порушень закону, причин порушень та умов, що їм сприяють 

(наприклад, акти, які приймаються в ході розгляду заяв, скарг про порушення 

прав громадян та юридичних осіб); 2) адміністративні акти, які спрямовані на 

усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють (подання або 

протест на рішення місцевих рад залежно від характеру порушень; приписи 

про усунення очевидних порушень закону); 3) адміністративні акти, які 

приймаються у випадках притягнення порушників закону до 

адміністративної або дисциплінарної відповідальності [176, с. 170]. Слід 

звернути увагу, що в міру змін законодавства у частині обмеження 

повноважень органів прокуратури України окремі положення втратили 

актуальність. Однак, розглядаючи механізм адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції, основна суть актів реалізації зовнішнього 

напряму протидії корупції в органах прокуратури України полягає в 

реалізації функцій органів прокуратури, організація й управління якими 

обслуговується актами й інститутами адміністративного права.  

У подальшому П. О. Угровецький серед актів, якими реалізується 

внутрішньоорганізаційна діяльність органів прокуратури України, 

виокремлював адміністративні акти органів прокуратури, які регулюють 

управлінські процедури під час проходження державної служби в органах 

прокуратури, зокрема: прийняття на державну службу; стажування; 

оцінювання службової діяльності прокурорсько-слідчих працівників; роботу 

з особами, зарахованими до кадрового резерву; проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад; проведення службової перевірки 
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(розслідування); професійну підготовку прокурорсько-слідчих працівників; 

процедури застосування заохочень та дисциплінарних стягнень [177, с. 128]. 

Хоча предметом адміністративно-правового впливу за допомогою 

відповідних актів правореалізації в органах прокуратури протидія корупції 

прямо не визначена, однак їх належна організація, зокрема, матиме й 

антикорупційний напрям, оскільки більшість сфер внутрішньовідомчої 

ізовнішньої діяльності органів прокуратури так чи інакше пов’язані з 

протидією корупції в органах прокуратури України. 

У подальшому за допомогою норм та актів їх реалізації положення 

законодавства чи підзаконних актів органів прокуратури України 

виявляються у відповідних правовідносинах, які реалізуються прокурорами в 

окресленій нами сфері. Останні можна вважати елементом, який належить до 

третього етапу реалізації механізму адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції в органах прокуратури. 

Четвертим та останнім елементом механізму адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури України є 

засоби адміністративного примусу та юридичної відповідальності, які були 

нами у загальному схарактеризовані вище. Останні вважаємо достатньо 

розкритими в інших дослідженнях адміністративного права, що усуває 

доцільність детального аналізу означеної категорії. 

 Беручи до уваги усе наведене, зазначимо, що складовими механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України з урахуванням відповідних стадій є: 

1) на першій стадії – адміністративно-правові норми та юридичні 

факти, що випливають з гіпотези останніх, з якими пов’язаний предмет 

правового регулювання такої норми; 

2) на другій стадії –  акти реалізації норм адміністративного права; 

3) на третій стадії – адміністративні правовідносини; 

4) на четвертій субсидіарній стадії – засоби адміністративного примусу 

та юридичної відповідальності. 
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З урахуванням характеристики усіх складових механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України, зауважимо, що в подальшому актуальним буде більш 

детальний аналіз актів реалізації норм адміністративного права як елементу 

такого механізму.  

 

2.3 Акти реалізації норм адміністративного права як важливий 

елемент механізму адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури  

 

Актуальною проблемою правового сьогодення України є виявлення 

корупції в органах спеціально уповноважених на запобігання їй та протидію 

[178]. Зважаючи на такі обставини, для виявлення та запобігання корупції в 

правоохоронних органах, зокрема в органах прокуратури, необхідним є 

створення комплексного механізму адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції. Одним з основних елементів механізму адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні є 

акти реалізації норм адміністративного права.  

Дослідження актів реалізації норм адміністративного права є вагомим у 

світлі євроінтеграційних напрямів України. Так, Україна залишається однією 

з небагатьох європейських держав, де адміністративно-процедурне 

законодавство не має законодавчої систематизації. Хоча, слід наголосити, 

такі спроби систематизації адміністративно-процедурних норм і робилися 

українським законодавцем, проте до сьогодні адміністративно-процедурний 

кодекс так і не було прийнято.  

У правовому просторі проблематика реалізації норм адміністративного 

права досліджувалася в працях багатьох вчених, а саме: О. М. Бандурки, 

Д. Н. Бахраха, В. А. Бондаренка, С. М. Гусарова, Є. В. Додіна, 

В. К. Колпакова, Р. А. Калюжного, М. В. Коваліва, А. Т. Комзюка, 

В. М. Кудрявцева, Н. Р. Нижник, В. Л. Ортинського, О. І. Остапенка та ін. 
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Акти реалізації норм адміністративного права згадуються у працях І.П. 

Голосніченко, С.Т. Гончарук, О.Д. Коломоєць, Х.П. Ярмакі та інші.  

Проте комплексного дослідження актів реалізації норм 

адміністративного права у контексті механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України донині не 

проводилося, що й зумовило актуальність даного правового дослідження. 

Динамічні зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві внаслідок 

реформування органів прокуратури, підвищена увага суспільства до 

боротьби з корупцією зумовлюють необхідність комплексного аналізу 

елементів механізму адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури в Україні, зокрема актів реалізації 

адміністративно-правових норм. 

Адміністративно-правові норми виконують свої функції тільки у 

випадку їх реалізації. Так, на думку В. Б. Авер’янова, під реалізацією норм 

адміністративного права потрібно розуміти втілення встановлених чи 

санкціонованих державою приписів правових норм у діяльності суб’єктів 

права. Також науковець зазначає, що реалізація норми права виявляється у 

дотриманні заборон, виконанні або дотриманні обов’язків, здобутті чи 

використанні прав, тим самим перетворюючи правові норми у правомірну 

поведінку суб’єктів суспільних відносин, що регулюються адміністративним 

правом [179, с. 167]. Не можемо цілком погодитися з даною позицією 

науковця, оскільки за такого правового підходу упускається ще одна важлива 

форма реалізації правових норм – застосування правових норм. 

Погоджуємося з визначенням реалізації адміністративно-правових 

норм С. Г. Стеценко. На думку науковця, реалізація адміністративно-

правових норм є процесом практичного втілення у життя приписів, які 

містяться у нормах адміністративного права [180, с. 78]. Схожої думки 

дотримується В. А. Бондаренко, який розглядає реалізацію норм 

адміністративного права як складне соціально-правове явище, змістом якого 

є процес втілення в діяльності суб’єктів права правових приписів, що 
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закріплюють різні правові можливості, зокрема, до таких можливостей 

можна віднести правоздатність, законні інтереси, суб’єктивні права, 

юридичні свободи, галузеві правові принципи дозвільного спрямування [181, 

с. 84]. Важливо додати, що створення правових норм в Україні є меншою 

проблемою, ніж їх реалізація. 

Н. Н. Вопленко зазначає, що правотворчість є передумовою 

практичного втілення права (правореалізації), а тому реалізація права є 

процесом втілення в життя уже наявних, створених правових норм [182, с. 4–

5]. Таке тлумачення реалізації норм права визначає правову суть цього явища 

як логічне завершення правотворчого процесу. 

С. С. Алексєєв вказує, що другим важливим фактором, який суттєво 

впливає на правове регулювання, після правотворчості, є правозастосування 

[183, с. 255]. В. С. Нерсесянц під правозастосуванням розуміє реалізацію 

правових норм у передбачених правом випадках і у визначеній ним формі 

правореалізуючих дій державного органу (чи посадової особи), що 

здійснюється в межах його компетенції щодо вирішення конкретних 

правових справ і прийняття відповідних правових рішень [184, с. 483; 399]. У 

такій позиції автора вбачається ототожнення понять застосування та 

реалізація правових норм. Вважаємо, що дані поняття слід розглядати у 

співвідношенні ширшого та вужчого поняття відповідно. 

На думку В. Б. Авер’янова, основним завданням правозастосовчої 

діяльності є встановлення індивідуальних правових наслідків – суб’єктивних 

прав і обов’язків та їх реалізація шляхом прийняття індивідуального 

правового рішення щодо персоніфікованих суб’єктів – правозастосовчого 

акта [179, с. 173]. З огляду на наведені позиції випливає, що однією з форм 

реалізації норм адміністративного права є їх застосування. Така форма 

реалізації адміністративно-правових норм полягає у видачі індивідуального 

правового акта обов’язкового характеру відповідним суб’єктом 

адміністративного права. 
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К. В. Ніколина, досліджуючи правозастосовну діяльність, виокремлює 

такі ознаки застосування норм права: 

1) владний характер, що відображає повноваження владного суб’єкта; 

2) індивідуальний персоніфікований характер, який відображає 

особливості окремої справи та здійснюється відносно конкретного питання і 

конкретних осіб; 

3) усі правові норми здійснюються відповідно до норм чинного 

законодавства; 

4) активний творчий характер, оскільки залежить від діяльності 

конкретних осіб; 

5) суб’єктами застосування норм права виступають органи держави, 

посадові особи або інші уповноважені суб’єкти; 

6) організований характер, що вчиняється в інтересах інших осіб для 

забезпечення поширення вимог правових норм на чітко визначені суспільні 

відносини; 

7) пов’язане із винесенням окремого рішення (акта застосування 

права), що має нормативно закріплену форму та порядок прийняття [185, 

с. 68].  

Погоджуємося з такою позицією автора, однак вважаємо, що активний 

творчий характер правозастосовчої діяльності можна об’єднати з останньою 

ознакою, оскільки винесення окремого рішення (правозастосовного акта) є 

виявом власне активного творчого характеру. 

Для повного та об’єктивного визначення поняття «акт реалізації норм 

адміністративного права», після з’ясування терміну реалізації норм 

адміністративного права, необхідно встановити суть поняття «акт». 

С. С. Алексєєв під правовим актом пропонує розуміти: дію (поведінку), 

зазвичай правомірну, тобто юридичний факт, що є правовою підставою для 

певних юридичних наслідків; результат правомірної дії, тобто юридично 

значущий, змістовний елемент правової системи (юридична норма, 

індивідуальний припис, акт «автономного» регулювання), що увійшов до 
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правової матерії внаслідок правотворчої, владної індивідуально-правової чи 

автономної діяльності суб’єктів; юридичний документ, тобто зовнішній 

документально словесно оформлений вираз волі, який закріплює правомірну 

поведінку та її результат [186, с. 192; 400]. Така позиція науковця вказує на 

багатоаспектність цього правового явища та його поділ на окремі види. 

Р. Ф. Васильєв, досліджуючи проблеми управлінських правових актів, 

зазначав, що це – вольові владні дії суб’єктів адміністративного права, 

основою яких є виконання законів у процесі реалізації функцій державного 

управління і які спрямовані на виникнення, зміну та припинення правових 

норм або на виникнення, зміну чи припинення конкретних правовідносин. Ці 

дії можуть мати не лише усне, а й документальне вираження [187, с. 17; 399]. 

Із визначення науковця випливає така характерна ознака правового акта як 

вольовий характер. Погоджуючись із цим визначенням означеного поняття, 

вважаємо, що основою будь-якого акта є волевиявлення відповідних 

суб’єктів. Тому поняття акт можна розглядати в контексті двох інших понять 

рішення та дія, якщо вони породжують певні правові наслідки. 

Визначальним вважаємо роль акта як певної вольової дії. Причому, не 

виключаємо, що така дія може мати документальну форму зовнішнього 

виразу. 

Погоджуємося з правовою позицією Л. В. Коваля, який наголошує на 

недоречності розшарування правового акта на дію та її форму і стверджує, 

що належне оформлення є лише передумовою набрання адміністративним 

актом чинності [188, с. 70-71]. Так, В. П. Тимощук, досліджуючи 

адміністративні акти, дійшов висновоку, що за формою адміністративний акт 

може бути прийнятий (виданий) у вигляді письмового рішення, наприклад, 

документа, реєстраційної дії чи усного волевиявлення [189, с. 15]. На думку 

науковця, виконання адміністративного акта означає реалізацію права або 

додержання вимоги виконати певні дії, яка міститься в акті, якщо його зміст 

зводився лише до реалізації цього права/виконання цієї вимоги. У цьому 

випадку йдеться про досягнення мети, поставленої перед актом (виконання 
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приписів акта тощо) [189, с. 158]. Тобто науковець розглядає ширше поняття 

адміністративного акта поряд із актом реалізації адміністративно-правових 

норм, проте вважаємо поділ за формою акта на письмові рішення 

(документи), реєстраційні дії, або усне волевиявлення можна застосовувати і 

до актів реалізації норм адміністративного права. 

С. О. Мосьонз акти реалізації адміністративно правових норм вирізняє 

з-поміж елементів системи механізму адміністративно-правового 

регулювання поряд з адміністративно-правовими нормами; актами 

тлумачення адміністративно-правових норм та адміністративно-правовими 

відносинами, не включаючи до цього переліку принципи адміністративного 

права [190, с. 34]. З такої позиції акти застосування правових норм можна 

визначати як один із способів реалізації правових норм, що є додатковим 

обґрунтуванням наведеної раніше думки співвідношення понять «акти 

реалізації правових норм» та «правозастосовчі акти як ширшого та вужчого 

понять». 

З точки зору В. В. Галунько, доречно виділяти десять складових 

механізму адміністративно-правового регулювання: 1) норми 

адміністративного права та їх зовнішнє вираження джерела права;                 

2) публічну адміністрацію; 3) принципи діяльності публічної адміністрації;  

4) індивідуальні акти публічної адміністрації; 5) адміністративно-правові 

відносини; 6) форми адміністративного права; 7) тлумачення норм 

адміністративного права; 8) методи адміністративного права; 9) процедури 

реалізації адміністративно-правових норм; 10) принцип законності [191, 

с. 87–90; 395]. З такої позиції актами реалізації адміністративних норм є 

індивідуальні акти публічної адміністрації, однак поряд з актами науковець 

виділяє процедури реалізації. Усупереч наведеному, вважаємо, що 

адміністративно-правові норми реалізуються в правових актах, які не 

потрібно розглядати винятково у контексті їх документальної форми, а отже 

виділення процедури реалізації як окремого елементу механізму 

адміністративно-правового регулювання, що є недоцільним. 
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Отже, пропонуємо наступне визначення акта реалізації норм 

адміністративного права. Це  – індивідуальний правовий акт 

адміністративного органу зовнішньої дії, спрямований на реалізацію 

адміністративно-правових норм. 

На підставі даного визначення можна виділити ознаки акта реалізації 

норм адміністративного права. Розглянемо їх. 

 Індивідуальний характер. Досліджуючи індивідуальні акти управління, 

Н. В. Александрова визначала, що такі акти спрямовані на врегулювання 

відносин окремих осіб, а характерною їх ознакою є чітке формулювання 

конкретних юридичних волевиявлень суб’єктами адміністративного права, 

які видають такі акти; розв’язання за їх допомогою конкретних, а саме 

індивідуальних справ або питань, що виникають у сфері державного 

управління; чітка визначеність адресата – конкретної особи або осіб; 

виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, зумовлених 

цими актами [192, с. 151]. 

 Суб’єктом, який видає такий акт, є спеціальний суб’єкт 

адміністративної влади. В. П. Тимощук зауважує, що окремими 

адміністративними повноваження можуть наділятися не лише органи 

публічної адміністрації, а й інші суб’єкти (підприємства, установи, 

організації тощо). Зважаючи на адміністративну владу таких суб’єктів, 

вчений називає їх «адміністративними органами» [189, с. 24]. Підтримуючи 

дану позицію, вважаємо за доцільне та обґрунтованим таке застосування 

означеного терміна для визначення суб’єктів реалізації адміністративно-

правових норм. 

 Зовнішня дія актів реалізації норм адміністративного права спрямована 

назовні і дає змогу відмежувати від внутрішніх адміністративних актів щодо 

розв’язання внутрішніх адміністративних питань організаційного характеру 

адміністративного органу. 

 Змістом цих актів є реалізація норм адміністративного права, тобто 

фактичне впровадження у життя приписів, які в них містяться. 
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 Односторонність актів реалізації адміністративно-правових норм, які, 

як будь-які інші адміністративні акти, є владними односторонніми вольовими 

актами відповідного адміністративного органу. 

 Акти реалізації правових норм адміністративного права можуть мати 

як разовий, так і постійний характер. 

Зокрема, до актів реалізації правових норм адміністративного права у 

прокуратурі можна віднести накази та вказівки прокурорів. Так, ст. 17 ЗУ 

«Про прокуратуру» визначає, що прокурори здійснюють свої повноваження у 

межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам винятково в 

частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, 

пов’язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів 

прокуратури. Право видавати письмові накази адміністративного характеру, 

що є обов’язковими до виконання всіма прокурорами, має Генеральний 

прокурор. Також правом видачі письмових наказів адміністративного 

характеру з відповідною локацією дії наділяються керівник регіональної 

прокуратури, керівник місцевої прокуратури, перші заступники та 

заступники керівників органів прокуратури відповідно до розподілу 

обов’язків. Вказівки прокурора вищого рівня є обов’язковими до виконання 

відповідним прокурором нижчого рівня [1]. 

На думку Ю. І. Бірченка, ефективність правової норми визначається 

можливістю досягти цілей, поставлених перед правовим регулюванням, 

унаслідок її реалізації [193, с. 200]. З огляду на рівень корупції в органах 

прокуратури можна вважати, що адміністративно-правові норми, які є 

правовими регуляторами суспільних відносин у сфері виявлення та протидії 

корупції, є недостатньо ефективними, а відповідно – їх реалізація має 

низький ступінь досягнення відповідних цілей. Причин для такої ситуації в 

нашій державі чимало. Зокрема, до них можна віднести нечітке 

формулювання правових норм, зумовлене низьким рівнем юридичної 

техніки, що створює можливість для суб’єкта адміністративного права 

реалізовувати адміністративну норму на власний розсуд.  
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Розглядаючи у правовому дослідженні механізм адміністративно-

правового регулювання взаємодії ОВС і громадських організацій в протидії 

корупції, В. А. Завгородній визначає його як сукупність правових засобів, за 

допомогою яких забезпечується функціонування та розвиток їх взаємодії. 

Елементами структури механізму адміністративно-правового регулювання є 

норми адміністративного права, що закріплюють права та обов’язки 

учасників взаємодії у протидії корупції; адміністративно-правові відносини, 

що виникають у процесі спільної діяльності суб’єктів взаємодії у сфері 

протидії корупції; акти реалізації прав і обов’язків учасників взаємодії, що 

містяться у приписах до норм адміністративного права у процесі взаємодії 

суб’єктів протидії корупції. Однак провідне місце у врегулюванні таких 

відносин автор відводить адміністративно-правовим нормам, оскільки саме 

вони, на його думку, встановлюють загальні правила спільної діяльності 

визначених суб’єктів [194, с. 20]. Така позиція автора слушною видається. 

Тому вважаємо, що акти реалізації норм адміністративного права у механізмі 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури є актами реалізації прав та обов’язків учасників взаємодії, що 

виявляються у втіленні норм адміністративного права у процесі взаємодії 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури [400]. 

Механізм адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури України можна розглядати загалом як певну систему 

правових засобів адміністративно-правового характеру, спрямованих на 

врегулювання суспільних відносин щодо виявлення, запобігання та протидії 

корупції в органах прокуратури. Ця система складається з комплексу 

елементів, одним з яких є акт реалізації адміністративно-правових норм.  

О. О. Онищук розглядає індивідуальні акти публічної адміністрації як 

провідний чинник змісту механізму адміністративно-правового регулювання 

запобігання та протидії корупції, як адміністративні приписи 

персоніфікованого характеру, прийняті в процесі владної діяльності 

публічної адміністрації та втілюють мету забезпечення завдань публічного 
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управління, тобто є зовнішнім виразом діяльності відповідних державних 

органів щодо запобігання та протидії корупції. Поряд з індивідуальними 

актами публічної адміністрації автор називає правореалізацію як чинник 

змісту механізму адміністративно-правового регулювання запобігання та 

протидії корупції. Науковець визначає її як форму втілення адміністративно-

правових норм у діяльність суб’єктів права, що забезпечується шляхом 

дотримання заборон, використання суб’єктивних прав і виконання 

юридичних обов’язків під час запобігання та протидії корупції, вона існує та 

функціонує в динаміці правової системи [195, с. 686]. Вважаємо такий підхід 

дещо суперечливим, а саме реалізація правових норм не може бути формою 

втілення правових норм, оскільки є процесом їх втілення. Також формою 

реалізації адміністративно-правових норм вважаємо індивідуальні акти 

адміністративних органів, виділені автором як окремий елемент механізму 

адміністративно-правового регулювання запобігання та протидії корупції 

[395]. 

Як зауважує П О. Угровецький, орган прокуратури є органом публічної 

адміністрації, а відтак він виводить поняття адміністративного акта органу 

публічної адміністрації як правовий акт управління [196, с. 13].  

З огляду на таке тлумачення правового акта управління, можна вважати 

акт реалізації адміністративних правових норм одним із видів управлінських 

актів прокуратури. 

Акти реалізації норм адміністративного права у механізмі 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України є важливими (та незамінними), оскільки: 

• ці акти є одним з основних адміністративно-правових засобів 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

Україні. Фактично вони є втіленням у суспільні правовідносини 

адміністративних правових норм через поведінку суб’єктів 

адміністративного права. У системі засобів протидії корупції в органах 
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прокуратури України вони займають непересічне значення, зумовлене 

оперативністю та ефективністю їх правового застосування; 

• характер актів реалізації норм адміністративного права є стійким 

(незмінним). Тобто не допускається самовільна, безпідставна зміна 

адміністративним органом прийнятого акта реалізації. Прокуратура є 

державним органом, тож, відповідно, такий акт можна вважати державним. 

Акти реалізації норм адміністративного права приймаються компетентними 

суб’єктами адміністративного права на підставі та на виконання законних 

правових норм. Правове значення цих актів також полягає в тому, що вони 

містять механізм правової реалізації правової норми адміністративного 

права;  

• дані акти спрямовані на забезпечення, окрім загальних вимог, також 

на сприяння здійснення основних функцій та досягнення цілей прокуратури 

[197, с. 341]. Так, поряд із запобіганням формам вияву корупції в органах 

прокуратури ці акти реалізують основні функції, наприклад, підтримання 

державного обвинувачення у суді при розгляді корупційних справ.  Обширне 

поле впливу цих актів на врегульовані суспільні відносини. Так, у науковій 

літературі зазначається, що акти реалізації правових норм в органах 

прокуратури покликані вирішувати широке коло питань [198, с. 144–145]. 

Поряд з реалізацією основних правових норм, які містять їх функції та 

покладені на них повноваження, вони забезпечують реалізацію побічних 

правових норм, як-то: адміністративно-правових норм щодо запобігання та 

протидії корупції у внутрішньому середовищі. Акти реалізації 

адміністративно-правових норм поряд з іншим сприяють процесу виявлення 

та протидії корупції в органах прокуратури; 

• особливе незалежне та самостійне місце прокуратури в системі 

правоохоронних органів, що дає можливість визначити їх як єдину систему 

державних органів зі спеціальним конституційним та адміністративно-

правовим статусом, що наділяє їх процесуальною незалежністю для 

ефективного та неупередженого виконання покладених на них обов’язків, 
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основним функціональним призначенням яких є охорона та захист прав, 

свобод та інтересів людини і громадянина, утвердження режиму законності 

та правопорядку в суспільстві й державі, та які підзвітні й підконтрольні 

винятково Президентові України, Верховній Раді України та громадянам 

України [199, c. 233; 402]. Така значущість правового положення органів 

прокуратури в системі правоохоронних органів держави зумовлює високу 

пріоритетність правового врегулювання їх діяльності та достатнього 

контролю за нею;  

• подвійною роллю управління в діяльності прокуратури. Як слушно 

зазначають В. А. Сливенко та С. А. Кулинич, роль управління в діяльності 

прокуратури є двозначною. З одного боку, управління створює нормальний 

процес організації державного звинувачення та представництва інтересів 

громадянина або держави в суді, прокурорського нагляду за додержанням 

законодавства оперативними підрозділами та виконання досудового слідства 

та інших функцій прокуратури. З іншого – управління покликане 

вдосконалювати реалізацію цих функцій, розробляти й впроваджувати в 

діяльність прокуратури рекомендації тактичного і методичного характеру, 

технологію і техніку оброблення інформації про стан законності та діяльності 

щодо її зміцнення, удосконалення правового регулювання організаційної 

структури органів прокуратури та їх апаратів. У цьому є регулююча роль 

управління [200, с. 72].  

Акти реалізації норм адміністративного права в системі механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури в Україні слід розглядати як волевиявлення посадових осіб 

органів прокуратури чи відповідних органів, яке націлене на протидію 

корупції, забезпечує реалізацію адміністративно-правових норм у внутрішній 

та зовнішній діяльності органів прокуратури, спрямованій на мінімізацію й 

усунення корупційних виявів у суспільному житті загалом та в органах 

прокуратури зокрема. 
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Слід зауважити, що акти реалізації норм адміністративного права 

займають важливе місце у механізмі адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції в органах прокуратури України. Актуальність зазначених 

актів зумовлена особливим статусом органів прокуратури та вагомістю 

покладених на них функцій. Недосконалість чинного законодавства, що 

супроводжується зловживаннями відповідних адміністративних органів у 

сфері протидії та запобігання корупції в Україні, зумовлює необхідність 

проведеного дослідження. Проблеми актів реалізації адміністративно-

правових норм у сфері протидії корупції є актуальними для всіх 

адміністративно-правових органів, а тому потребують відповідних наукових 

досліджень. Недосконалість чинного законодавства зумовлює необхідність 

впровадження обґрунтованих змін, зокрема в частині врегулювання 

процедури прийняття актів реалізації адміністративно-правових норм. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. За своєю сутністю механізм адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції є процесом, за допомогою якого адміністративна норма – 

формально визначене обов’язкове правило поведінки, що екстраполюється на 

правовідносини за участі прокуратури, або ж прийнятий на її основі акт 

ненормативного характеру реалізується у таких правовідносинах, змістом 

яких є управління та інша адміністративна діяльність щодо протидії корупції. 

Учасники адміністративних правовідносин (як підпорядковані, так і 

координовані) у такому випадку дотримуються правил, визначених, нормою, 

або ж актом ненормативного характеру. Реалізація цих положень (актів) 

забезпечується засобами адміністративно-правового впливу, у тому числі 

притягненням до відповідальності осіб, які не додержувалися норми (акта), 

або ж неналежно виконали відповідні обов’язки. З інституційної точки зору 

адміністративно-правове регулювання механізму протидії корупції також 
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можна по суті розкрити як встановлення та регулювання правових та 

організаційних інституцій у прокуратурі, покликаних протидіяти корупції. 

2. Особливості механізму адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції в органах прокуратури в Україні ґрунтується на:  

1) багатовекторній спрямованості протидії корупції та її управління; 

2) обставині, що управління протидії корупції здійснюється з 

дотриманням принципу процесуальної самостійності прокурорів; 

3) особливій формі волевиявлення учасників протидії корупції; 

4) особливому складі та природі елементів механізму адміністративно-

правового регулювання протидії корупції в Україні. 

3. Складовими частинами механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України з урахуванням 

відповідних стадій є: 

1) на першій стадії – адміністративно-правові норми та юридичні 

факти, які випливають з гіпотези останніх, з якими пов’язаний предмет 

правового регулювання такої норми; 

2) на другій стадії –  є акти реалізації норм адміністративного права; 

3) на третій стадії – адміністративні правовідносини; 

4) на четвертій субсидіарній стадії – засоби адміністративного примусу 

та юридичної відповідальності. 

4. Акти реалізації норм адміністративного права в механізмі 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України є важливими, оскільки: 

1) дані акти є одним з основних адміністративно-правових засобів 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

Україні; 

2) стійкий (незмінний) характер актів реалізації норм 

адміністративного права; 
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3) дані акти спрямовані на забезпечення, окрім загальних вимог, а 

також на сприяння здійснення основних функцій та досягнення цілей 

прокуратури; 

4) широка сфера впливу на врегульовані суспільні відносини; 

5) особливе незалежне та самостійне місце прокуратури в системі 

правоохоронних органів; 

6) подвійна роль управління в діяльності прокуратури. 
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РОЗДІЛ 3 

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ 

3.1 Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії корупції   в 

органах прокуратури в Україні  

У системі адміністративно-правової протидії корупції одне з ключових 

місць займають уповноважені суб’єкти, які впроваджують антикорупційну 

політику із застосуванням адміністративно-правових положень 

законодавства, що регулюють загальнодержавну систему протидії корупції 

загалом, і протидію корупції в конкретних державних органах [201; 202]. 

Роль такого суб’єкта в системі протидії корупції визначається його 

адміністративно-правовим статусом, на основі якого можна визначити 

фактичні функціональні можливості органів, структурних підрозділів чи 

уповноважених осіб щодо протидії корупції у відповідних місцях. Таким 

чином, питання протидії корупції в органах прокуратури України більш 

докладно можна дослідити крізь призму суб’єктів такої діяльності та їхнього 

адміністративно-правового статусу.   

Беручи до уваги, що система органів прокуратури України є 

надзвичайно важливим елементом правоохоронної системи в Україні, 

питання належної організації протидії корупції у цих органах є актуальним. 

Відповідна організація потребує наукового обґрунтування, яке необхідно 

здійснити, дослідивши усі аспекти протидії корупції в органах прокуратури. 

Питання суб’єктів та їх адміністративно-правового статусу в цьому плані є 

надзвичайно важливим, а в міру проведення адміністративних реформ та 

взяття курсу на протидію корупції в усіх сферах суспільного життя, робить 

наше дослідження відповідної проблематики доволі актуальним. Таким 

чином, доцільно повною мірою здійснити комплексне розроблення питання 

щодо видів суб’єктів та визначити функціональне призначення кожного з них 

у системі органів прокуратури України. Для цього першим кроком буде 
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дослідження адміністративно-правового статусу кожного із суб’єктів. Це 

дасть суттєво більше уявлення про функціонування системи адміністративно-

правової протидії корупції в органах прокуратури та допоможе визначити 

роль кожного із суб’єктів у цих органах.  

 Здійснення класифікації та розрізнення за адміністративно-правовим 

статусом суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури стане головним у 

подальших теоретичних розробках проблем протидії корупції в органах 

прокуратури, а також для пошуків шляхів оптимізації тих повноважень, які 

має той чи той суб’єкт, що сприятиме, чи навпаки стримуватиме діяльність, 

спрямовану на протидію та викорінення корупції з органів прокуратури 

України. Відповідно, наведене дослідження надасть можливість встановити 

якість адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 

прокуратури України, що, своєю чергою, матиме значення для подальшої 

практичної оптимізації такої системи, зокрема в частині суб’єктного складу 

протидії корупції в органах прокуратури в розрізі повноважень відповідних 

органів, підрозділів та посадових осіб. 

 Дослідження щодо протидії корупції у тій чи іншій сфері суспільного 

життя здійснювали багато науковців різних галузей правової науки. Питанню 

адміністративно-правового статусу суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури приділено праці таких науковців як С. М. Алфьоров, 

М. О. Бездольний, В. О. Бєлік, В. В. Сташис, Ю. П. Мірошкін, 

В. І. Литвиненко, М. І. Мельник, К. В. Ростовська, С. Г. Стеценко, 

Х. П. Ярмакі та ін. Однак, не зважаючи на реформи органів прокуратури та 

антикорупційного законодавства в Україні, певні положення науки 

потребують оновлення відповідно до сучасного стану адміністративно-

правового регулювання та практики впровадження нової антикорупційної 

політики в діяльність органів прокуратури України. Отже, необхідно 

здійснити нове комплексне дослідження за обраною проблематикою. 

 Суб’єкти протидії корупції – незамінний елемент механізму протидії 

корупції, який як поняття характеризує тих осіб та уповноважені органи, 
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яким притаманні свої визначальні ознаки. О. Ю. Бусол визначає суб’єктами 

протидії корупції суспільство в особі його інститутів, фізичних та юридичних 

осіб, які вживають заходи з метою мінімізації корупції, усунення або 

нейтралізації її причин та умов згідно із Законом України «Про запобігання 

корупції», щодо їх обов’язків з виконання державних функцій, а також із 

власної ініціативи. Відповідний підхід науковець пропонує запровадити і в 

антикорупційному законодавстві [203, с.75]. Із наведеним повною мірою 

варто погодитись, адже науковець надає найбільш загальне визначення 

суб’єктів протидії корупції, що дає змогу до складу відповідної категорії 

зарахувати і громадян чи громадські організації, які керуються не 

обов’язками, що на них покладені їхнім адміністративно-правовим статусом, 

а громадянською волею з використанням інструментів, які надані їм 

відповідним законодавством України. Безумовно, як державні, так і 

громадські організації відіграють істотну роль у механізмі протидії корупції 

в органах прокуратури, а тому неврахування цих суб’єктів було б, з нашої 

точки зору, помилковим.  

 С. М. Шишкарьов розглядає суб’єктів протидії корупції як елементи 

структури правового порядку у сфері протидії корупції, які є 

спеціалізованими та неспеціалізованими, державними й недержавними 

органами й організаціями, а також громадянами, що забезпечують його 

функціонування [204, с. 24]. Таким чином, у науці усталилась позиція, згідно 

з якою до суб’єктів протидії корупції належать особи, які можуть 

здійснювати антикорупційну діяльність, реалізуючи надані державою 

повноваження і у формі громадського контролю. Відповідно, визначати 

протидію суб’єктів корупції потрібно аналогічним чином.  

 Ми вважаємо, що під суб’єктами протидії корупції потрібно 

розуміти державні органи, їх структурні підрозділи чи посадових осіб, а 

також громадян та їхніх об’єднань, які мають владні повноваження у 

сфері протидії корупції, або ж реалізують громадянські права у цій сфері 

та здійснюють відповідну діяльність. Таким чином, для визначення особи 
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як фактичного суб’єкта протидії корупції ключовим є наявність прав та їх 

реалізація у відповідних адміністративних правовідносинах. Щодо протидії в 

органах прокуратури, то в цьому випадку визначатимемо відповідних 

суб’єктів аналогічним чином, обмежуючись сферою протидії – системою 

органів прокуратури. 

 Із наведеного випливає, що визначення суб’єктів протидії корупції 

надається у надзвичайно узагальненому вигляді, адже включає в себе 

громадян, кожна особа з яких наділена відповідною сукупністю прав у 

антикорупційній діяльності. Тож для з’ясування особливостей суб’єктного 

складу протидії корупції в органах прокуратури доцільно визначити 

конкретний склад цього поняття та здійснити відповідну класифікацію, на 

основі якої можна виокремити та дослідити тих суб’єктів протидії корупції в 

органах прокуратури, роль і діяльність яких має характерні особливості.  

Конвенція ООН проти корупції рекомендує наявність сукупності двох 

типів антикорупційних інституцій: орган або органи, що запобігають 

корупції; орган, органи або особи, які спеціалізуються на боротьбі проти 

корупції за допомогою правоохоронних заходів [205]. Цей міжнародний 

антикорупційний стандарт має стати підґрунтям для побудови системи 

протидії корупції в органах прокуратури і теоретичної класифікації суб’єктів 

такої діяльності.  

 Попередній Закон України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» [57], що втратив чинність, прямо визначав суб’єктів протидії 

корупції відповідно до прийнятого в доктрині широкого розуміння їх складу. 

Так, у ст. 5 цього Закону в останній його редакції визначено функції та 

повноваження відповідних антикорупційних державних органів та інших 

суб’єктів.  

 Згідно з ч. 1 наведеної статті, Президент України, Верховна Рада 

України, органи прокуратури України здійснюють заходи щодо запобігання і 

протидії корупції в межах повноважень, визначених Конституцією України. 

Вочевидь, у цій частині не додержано логіки класифікації суб’єктів протидії 
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корупції, яка б мала випливати з відповідного конструювання досліджуваної 

статті [57]. Отже, логічніше поряд із такими органами загальної компетенції, 

як Верховна Рада України та Президент України, розмістити Кабінет 

Міністрів України, а не органи прокуратури, які по суті слід було б віднести 

до категорії спеціальних суб’єктів протидії корупції. Наведене здійснено в 

подальших положеннях досліджуваної статті, однак цей факт демонструє 

необхідність переосмислити класифікацію суб’єктів протидії корупції 

загалом.  

У ч. 2 ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» розкрито загальне положення, що органи державної влади 

здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції або беруть участь у 

їх реалізації в межах повноважень, визначених законами та іншими виданими 

на їх основі нормативно-правовими актами [57]. Наведене вказує, що тією чи 

іншою мірою в механізмі адміністративно-правової протидії корупції беруть 

участь усі органи державної влади відповідно до власної компетенції. Із 

наведеного можна зробити висновок, що у досліджуваному процесі задіяні не 

лише правоохоронні органи як суб’єкти протидії корупції.  

У ч. 3 наведеної статті встановлено координаційну й направляючу роль 

Кабінету Міністрів України щодо органів виконавчої влади. При цьому слід 

зауважити, що оскільки де-юре органи прокуратури України не належать до 

жодної з гілок влади, безпосередньо між Кабінетом Міністрів України та 

органами прокуратури України безпосередніх відносин адміністративно-

правової координації не існує, у яких Кабінет Міністрів України мав би 

повноваження щодо координації, які були б побудовані за принципом 

відносин влада-підпорядкування [57]. Однак це не виключає відповідну 

координаційну роль Кабінету Міністрів України щодо правоохоронних 

органів у вертикалі виконавчої влади, які можуть реалізувати діяльність з 

приводу протидії корупції стосовно посадових осіб органів прокуратури 

України. Натомість, між прокуратурою України та Кабінетом Міністрів 



167 

 

 

України координація з питань протидії корупції може бути реалізована на 

засадах повної юридичної рівності цих органів як суб’єктів протидії корупції. 

Варто звернути увагу також на визначений у ч. 4 наведеного Закону 

спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який 

реалізує координацію антикорупційної стратегії, затвердженої Верховною 

Радою України. Станом на сьогодні, згідно з новим Законом України «Про 

запобігання корупції», обрана інша концепція [50], за якою утворено 

Національне агентство з питань запобігання корупції зі значно ширшим 

функціональним призначенням механізму загальнодержавної протидії 

корупції. Останнє забезпечує реалізацію та формування державної 

антикорупційної політики. Також у питаннях протидії корупції компетенцію 

відповідного органу можна визначити як загальну в антикорупційній сфері. 

Діяльність цього органу має особливо велике значення у системі протидії 

корупції в органах прокуратури України.  

 Окремо в аналізованих положеннях попереднього антикорупційного 

Закону визначено таку категорію суб’єктів протидії корупції як спеціально 

уповноважені суб’єкти. Останні визначалися як органи та їх підрозділи, які 

безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо 

виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі – 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції). До спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції віднесено органи 

прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро 

України, якщо інше не передбачено законом. При цьому у системі 

правоохоронних органів з питань протидії корупції органи прокуратури 

відіграють особливу роль: відповідно до положень аналізованого 

антикорупційного Закону, що втратив чинність, і згідно з чинним 

законодавством Генеральний прокурор України та підпорядковані йому 

прокурори здійснюють координацію правоохоронних органів з питань 

протидії корупції у межах наданих повноважень, визначених законами.  
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 Звернімо увагу на ч. 6 ст. 5 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції», відповідно до якої суб’єктами, які беруть участь у 

запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках – у здійсненні 

заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні 

порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, 

а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення 

заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному 

співробітництві у цій сфері, є: 1) уповноважені підрозділи органів державної 

влади; 2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; 

3) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та 

форми власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, 

об’єднання громадян за їхньою згодою. Крім цього, згідно з ч. 7 наведеної 

статті, посадові і службові особи державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, посадові особи місцевого самоврядування, 

юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі 

виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про 

вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних 

підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо 

припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про 

його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції 

[57]. Безпосередньо щодо органів прокуратури, то функції суб’єктів протидії 

корупції, про які йдеться у даному випадку, виконують прокурори, які 

займають адміністративні посади в органах прокуратури України. У даних 

положеннях актів, що втратили чинність, суб’єктами протидії корупції є 

громадяни та їхні об’єднання, які є незамінним елементом системи протидії 

корупції у будь-якому державному органі, зокрема в органах прокуратури 

України. Форми й засоби громадського контролю у сфері протидії корупції в 

органах прокуратури, крім загального законодавства України, визначаються 
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також актами Герерального прокурора України, а на рівні структурних 

підрозділів – відповідними керівниками місцевих підрозділів прокуратур 

України. 

 У новому Законі України «Про запобігання корупції» [50] не визначено 

переліку суб’єктів протидії корупції та їх системи. Однак у Законі зазначено 

склад спеціальних суб’єктів у сфері протидії корупції, до яких віднесено 

органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне 

бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції. Однак, 

детально проаналізувавши цей законодавчий акт та інші закони, можна 

зробити висновок, що система органів протидії корупції не зазнала істотних 

змін за винятком запровадження спеціалізованих антикорупційних органів, 

певної оптимізації повноважень правоохоронних органів у наведеній сфері, а 

також змін у структурі й повноваженнях органів прокуратури України, що, 

безумовно, вплинуло на роль та функції суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури України. Однак аналіз положень антикорупційного Закону, що 

втратив чинність,показав, що вони залишаються теоретичною базою для 

класифікації суб’єктів протидії корупції у державі загалом та в розрізі того 

чи іншого правоохоронного органу, яким є система органів прокуратури 

України.  

 На доктринальному рівні погляди науковців щодо складу суб’єктів 

антикорупційної діяльності, їх функції, а також відповідні класифікації 

істотно відрізняються. Наприклад, О. В. Ткаченко, аналізуючи положення ще 

більш давнього Закону України «Про боротьбу з корупцією», де використано 

вузький підхід до кола суб’єктів, які здійснюють таку боротьбу, наголошує, 

що систему визначених суб’єктів боротьби з корупцією потрібно доповнити 

судовими органами. Науковець аргументує це зокрема тим, що чинним на 

той момент законодавством передбачалося повноваження суддів щодо 

прийняття заяви про злочин [206, с. 15–16]. Станом на сьогодні 

процесуальним законодавством (не лише кримінальним процесуальним) 

передбачено, щодо повноважень суддів належить повідомляти про злочин. 
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Крім цього, в судах як державних органах у загальному порядку 

реалізуються елементи антикорупційної політики, яка наявна в державі. Як 

незамінний елемент механізму правової системи, суди відіграють свою 

незамінну функцію в протидії корупції як безпосередньо здійснюючи 

судочинство стосовно розгляду справ, пов’язаних з корупцією, так і 

реалізуючи певні суміжні контрольні повноваження. Таким чином, суди є 

незамінним елементом механізму протидії корупції в органах прокуратури 

України, а реалізуючи суміжні судово-контрольні повноваження, останні 

можна зарахувати до категорії спеціальних суб’єктів протидії корупції в 

органах прокуратури України.  

 Отже, будь-які органи, що мають правоохоронні чи судові функції і 

реалізують ті чи інші повноваження стосовно органів прокуратури України 

та їх посадових осіб можна вважати суб’єктами протидії корупції в органах 

прокуратури України. Це саме стосується громадян та громадські організації, 

які здійснюють діяльність щодо протидії корупції в органах прокуратури, 

яких, безумовно, доречно вважати суб’єктами протидії корупції. 

 У науці усю сукупність органів, що здійснюють протидію корупції, 

класифікують по-різному. О. Ю. Бусол, наприклад, поділяє усіх суб’єктів 

протидії корупції на спеціалізовані та загальні. Підставами такого поділу 

вчена вважає специфіку та підстави антикорупційної діяльності відповідних 

суб’єктів. Діяльність спеціалізованих суб’єктів, на думку вченої, випливає з 

їх обов’язків, передбачених законом або суспільними повноваженнями, які 

закріплені в установчих документах. Загальними суб’єктами слід вважати 

усіх інших, діяльність яких спрямована на протидію корупційній злочинності 

[203, с. 73-74]. Такий підхід не повною мірою дає змогу конкретно розділити 

суб’єктів антикорупційної діяльності, адже не зрозуміло, що саме мав на 

увазі автор, вказуючи лише сам факт закріплення повноважень 

антикорупційних суб’єктів. 

 Науковець Р. М. Тучак скласифікував суб’єктів боротьби з корупцією, 

відштовхуючись від положень старого антикорупційного законодавства. 
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Суб’єктів боротьби з корупцією він поділив на три групи: суб’єкти прямої 

компетенції, опосередкованої компетенції та суб’єкти координації. До 

суб’єктів прямої компетенції віднесені державні органи, перелічені в чинній 

на момент здійснення дослідження цитованим науковцем ст. 4 Закону 

України «Про боротьбу з корупцією»: Міністерство внутрішніх справ 

України, Служба безпеки України, підрозділи податкової міліції, 

прокуратура, Військова служба правопорядку у Збройних силах України [57]. 

Наведених суб’єктів можна схарактеризувати ще як правоохоронні органи, 

що уповноважені розслідувати кримінальні чи адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією. Другу групу, на думку науковця, 

складають практично усі органи державної влади, до складу яких входять 

Державний департамент України з питань виконання покарань, Державна 

прикордонна служба України, Державна митна служба України. До суб’єктів 

координації вченим віднесені: Рада національної безпеки та оборони 

України, окремі підрозділи органів прокуратури, Національне Центральне 

бюро Інтерполу, місцеві органи державної виконавчої влади. Іншою 

підставою для класифікації, яку науковець запропонував з методологічних 

мотивів, є сфера діяльності. За цією підставою усіх суб’єктів боротьби з 

корупцією поділено на таких, що мають кілька сфер діяльності та суб’єктів з 

однією сферою діяльності [207, c. 4–5]. 

 Загалом можна підтримати думку науковця щодо групування 

відповідних суб’єктів протидії корупції, однак слід конкретніше визначати 

склад кожної групи та підстави для віднесення тих чи інших суб’єктів до 

протидії корупції. Наприклад, перелік координаційних суб’єктів доцільно 

було б доповнити такими державними органами, як Кабінет Міністрів 

України, Президент України, Верховна Рада України. Крім цього, не 

визначеним у цій класифікації залишається місце Національного агентства з 

питань протидії корупції, адже даний орган має значні координаційні 

повноваження у питаннях протидії корупції, реалізовуючи свою загальну 

компетенцію у відповідній сфері. Також, розглядаючи протидію корупції в 
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органах прокуратури, виникає подальше питання щодо класифікації 

прокурорів як суб’єктів протидії корупції та внутрішніх органів прокуратури. 

Крім цього, у наведеній науковцем класифікації не враховано громадян та 

громадські організації, які ніби-то не належать до категорії суб’єктів протидії 

корупції. 

 Остання проблема є характерною для тогочасного періоду наукових 

розробок в антикорупційній сфері, що було причиною та наслідком вузького 

законодавчого підходу до визначення суб’єктів протидії корупції. Окреслену 

проблему розглядала О. Ю. Бусол, аналізуючи класифікацію та визначення 

системи протидії корупції, здійснену М. І. Мельником, який, зокрема, 

поділяв суб’єктів протидії корупції за змістом антикорупційної діяльності, 

функціональним призначенням та колом повноважень [208, c. 237; 209, с. 11]. 

Тому О. Ю. Бусол слушно зазначає, що серед запропонованих вченим 

дев’яти груп суб’єктів протидії корупції, які поділені ним, виходячи зі змісту 

антикорупційної діяльності, функціонального призначення та кола 

повноважень, не враховано такого, як фізичні особи – окремі громадяни, 

індивідууми [203, с. 29]. Отже, підтримуючи наведену позицію, потрібно 

зауважити, що будь-яка загальна класифікаційна система сучасних суб’єктів 

протидії корупції має включати громадян та їхні об’єднання з урахуванням 

сучасної антикорупційної політики, основою якої є гласність та широке 

залучення інститутів громадськості до протидії корупції в органах державної 

влади.  

 Д. С. Машлякевич вирізняє такі групи суб’єктів протидії корупції: 

суб’єкти, які беруть участь у запобіганні, виявленні, припиненні корупції, 

інформуванні населення про рівень корупції; спеціально уповноважені 

суб’єкти у сфері протидії корупції; органи державної влади та місцевого 

самоврядування та їх керівники; суб’єкти запобігання корупції в діяльності 

юридичних осіб; суб’єкти громадськості [210, c. 94]. Відповідне групування 

суб’єктів відповідає дослідницьким цілям, однак у даному випадку 

відбувається змішування кількох підстав поділу. Наприклад, суб’єкти 
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запобігання корупції у діяльності юридичних осіб є їхніми внутрішніми 

суб’єктами, однак саме окреслення назви групи вказує ніби-то на юридичну 

особу як конкретний об’єкт антикорупційної протидії, яка може 

здійснюватись усією системою державних органів. Таким чином, 

класифікацію у даному випадку доцільно здійснювати за кількома 

підставами. У будь-якому випадку виокремлення тих чи інших груп випливає 

з обраної методології та завдань того чи іншого наукового дослідження. 

Дихотомічний поділ суб’єктів протидії та попередження корупції 

здійснює І. І. Яцків, виділяючи суб’єктів безпосередньої протидії та суб’єктів 

опосередкованої протидії. До першої групи відносяться спеціально 

уповноважені органи, а до другої – фізичних осіб, громадські організації, 

підприємства, установи, організації усіх форм власності. У випадках 

виявлення суб’єктами другої підгрупи фактів корупційних діянь, вони мають 

звернутися до спеціально уповноважених органів протидії (суб’єктів 

безпосередньої протидії) для вжиття відповідних заходів [211, c. 14]. У 

даному випадку вдалим є підхід щодо обрання функціонального призначення 

як основи для поділу суб’єктів протидії корупції, однак останню потрібно 

визначати детальніше, щоб розділити державні органи та посадових осіб, які 

здійснюють протидію корупції на тих, спеціальними основними 

повноваженнями яких є виявлення та припинення корупційних 

правопорушень та здійснення тих чи інших функцій у системі протидії 

корупції. Натомість, сам поділ таких суб’єктів на уповноважені державні 

органи та інших суб’єктів не дасть очікуваного методологічного результату і 

не забезпечить належного структурування відповідних груп суб’єктів для 

розроблення та подальшої оптимізації їх функціонального призначення у 

механізмі протидії корупції в органах прокуратури України. 

Викликає певний інтерес класифікація суб’єктів протидії корупції, 

здійснена М. Ю. Бездольним, який пропонує поділити їх на такі групи: 

суб’єкти, які визначають антикорупційну політику держави; суб’єкти 
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безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії корупції, а також 

суб’єкти здійснення правосуддя у справах про корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов’язані з корупцією; суб’єкти, діяльність яких спеціально 

або внаслідок виконання інших функцій спрямована на здійснення 

запобіжного впливу на причини та умови, що сприяють вчиненню 

корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

суб’єкти координації антикорупційної діяльності [212, c. 6, 14; 382]. 

Наведену класифікацію вважаємо цілком вдалою, за винятком того недоліку, 

що остання не включає громадян та членів громадянського суспільства. 

Однак функціональне призначення суто державних органів у системі 

протидії корупції описано доволі влучно в процесі виділення груп 

досліджуваних суб’єктів. 

Заслуговує на увагу також класифікація, яку здійснив  

М. Ю. Бездольний щодо суб’єктів органів внутрішніх справ, які протидіють 

корупції. Науковець виділяє такі групи: спеціалізовані; підрозділи, одним із 

завдань або функцією яких нормативними актами передбачено протидію 

(боротьбу) з корупцією; інші підрозділи, які безпосередньо протидіють 

злочинності та іншим правопорушенням, що законодавством віднесено до 

основних (загальних) завдань органів внутрішніх справ (міліції); підрозділи 

органів внутрішніх справ, які сприяють протидії корупції [212, с. 6; 382]. 

Такий підхід до розподілу можна застосувати, розглядаючи внутрішні 

суб’єкти протидії корупції в системі органів прокуратури України та 

удосконаливши його.  

Продовжуючи попередню позицію, доречно навести комплексну й 

ґрунтовну класифікацію С. М. Алфьорова. Дослідник наводив такий перелік 

суб’єктів, які протидіють корупції в ОВС: 1) суб’єкт, який координує, 

спрямовує, визначає та контролює діяльність з протидії корупції в ОВС – 

Міністерство внутрішніх справ України; 2) суб’єкти, що наділені правом 

виявляти, фіксувати та розслідувати корупційні правопорушення в ОВС –

органи прокуратури, СБУ, підрозділи СВБ ГУБОЗ України; 3) суб’єкти, які в 
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процесі виконання функцій в ОВС своєю діяльністю сприяють протидії 

корупції – керівники всіх рівнів; підрозділи кадрового забезпечення; колегії 

МВС; інспекції з особового складу і створені на їх основі постійно діючі 

мобільні групи для проведення перевірок стану дисципліни та законності 

серед особового складу органів внутрішніх справ; куратори підрозділів і 

служб; 4) суб’єкти, які сприяють протидії корупції в межах інших, 

покладених на них функцій та завдань. До суб’єктів, які сприяють протидії 

корупції в ОВС у межах інших, покладених на них функцій і завдань, 

віднесено: органи та осіб, наділених адміністративними повноваженнями 

щодо виявлення, припинення, розслідування корупційних правопорушень, у 

тому числі щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення, 

– спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; органи та 

осіб, наділених повноваженнями щодо координації, спрямування, 

законодавчого забезпечення антикорупційної діяльності; органи та осіб, 

наділених повноваженнями щодо сприяння спеціально уповноваженим органам 

у сфері протидії корупції та за якими закріплюється прямий обов’язок щодо 

припинення корупційних правопорушень та повідомлення про них спеціально 

уповноваженим органам [213, c. 8, 18–19]. Аналогічний за функціональним 

призначенням механізм протидії корупції в органах прокуратури та інші 

наведені класифікації, зокрема, підходи та підстави поділу суб’єктів протидії 

корупції можна виділити для здійснення авторської класифікації. 

Беручи до уваги наведене та приймаючи специфіку системи органів 

прокуратури України й антикорупційну діяльність у них, пропонуємо таку 

класифікацію суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України. 

Усіх суб’єктів за характером адміністративно-правового статусу 

насамперед треба розділити на: 

– уповноважені держані органи влади, їх підрозділи та посадові особи; 

– громадян та їх об’єднання.  

За фактором структурної та ієрархічної належності серед суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури можна виділити: 
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– внутрішні суб’єкти протидії корупції (ті, що входять у систему органів 

прокуратури); 

– зовнішні суб’єкти протидії корупції (ті, що здійснюють протидію 

корупції в органах прокуратури, проте не належать до її системи).  

За функціональним призначенням у механізмі протидії корупції в 

органах прокуратури, можна виділити: 

– органи, що приймають антикорупційну політику на 

загальнодержавному рівні (ВРУ); 

– органи, що реалізують антикорупційну політику на 

загальнодержавному рівні (НАЗК); 

– органи з координаційними функціями та повноваженнями у сфері 

протидії корупції (КМУ, Президент України, місцеві органи загальної 

компетенції тощо); 

– органи, що здійснюють безпосередню правоохоронну діяльність у 

частині реалізації проваджень щодо корупційних адміністративних 

правопорушень чи злочинів (НАБУ, САП, прокурори як особи, що складають 

протокол про корупційне правопорушення чи державні обвинувачі, СБУ, 

Національна поліція України, ДБР); 

– прокурори, які протидіють корупції як керівники органів прокуратури 

чи їх підрозділів; 

– органи та особи, які сприяють протидії корупції в органах 

прокуратури; 

– судові органи. 

За рівнем спеціалізації: 

– органи та особи, для яких протидія корупції є основною сферою 

діяльності (НАБУ; САП; НАЗК); 

– правоохоронні органи, для яких протидія корупції є складовою 

загальної правоохоронної діяльності (СБУ; Національна поліція України; 

підрозділи прокуратури, ДБР); 
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– органи та особи, для яких протидія корупції не є основною сферою 

діяльності, а здійснюється відповідно до адміністративно-правового статусу 

(адміністративні посади в органах прокуратури, якщо діяльність не 

здійснюється у статусі правоохоронців, КМУ, ВРУ, Президент України тощо). 

Дослідження антикорупційної діяльності у розрізі адміністративно-

правового статусу здійснювали багато науковців, що зумовлює потребу 

звернути увагу саме на прокурорів як суб’єктів протидії корупції, їхній 

адміністративно-правовий статус, а також тих правоохоронних та інших 

спеціалізованих органів, які у сфері протидії корупції відіграють особливу 

роль. Концентруючи увагу на протидії корупції в органах прокуратури, 

роглянемо питання щодо адміністративно-правового статусу прокурорів як 

осіб, які здійснюють розслідування адміністративних корупційних 

правопорушень, прокурорів, які здійснюють адміністративно-правові функції 

в органах прокуратури, прокурорів як державних обвинувачів, а також 

особливості статусу САП та спеціалізованих антикорупційних прокурорів як 

суб’єктів протидії корупції. Крім того, розглянемо таких спеціалізованих 

суб’єктів протидії корупції, як НАБУ, НАЗК, які здійснюють діяльність із 

протидії корупції в органах прокуратури.  

Розкриваючи адміністративно-парвовий статус, насамперед необхідно 

розкрити зміст даної категорії, що, своєю чергою, визначить суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури. Як слушно зауважує Н. В. Гречанюк, 

категорія адміністративно-правового статусу не лише багатозначна, а й 

багатоелементна. На думку науковця, вона складається з таких основних 

елементів: завдання і цілі, компетенція, повноваження, відповідальність, 

порядок формування та процедури діяльності цих органів та ін. [214, с. 62]. 

O. М. Харитонова, розглядаючи питання адміністративно-правового статусу 

громадян та осіб без громадянства, до адміністративно-правового статусу 

відносить правосуб’єктність, основні права та обов’язки [215, с. 64–66]. 

В. К. Колпаков вказував, що наявність суб’єктивних прав і обов’язків у сфері 

державного управління формує адміністративно-правовий статус суб’єкта 
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[216, с. 97]. Таким чином, позиції вчених щодо визначення складу означеного 

поняття відрізняються. Інколи вони припускають можливість віднесення до 

складу адміністративно-правового статусу ще й інших елементів, що ними не 

визначаються.  

О. М. Бандурка визначає елементами адміністративно-правового статусу 

адміністративну правосуб’єктність, права, обов’язки, заборони та 

відповідальність [217, с. 97]. Своєю чергою О. П. Коренєв вважає, що 

адміністративно-правовий статус складається з прав, свобод, обов’язків та 

відповідальності [218, с. 69]. На думку В. Б. Авер’янова, під адміністративно-

правовим статусом слід розуміти комплекс прав і обов’язків, реалізація яких 

забезпечується відповідними, встановленими законодавством, гарантіями 

[179, с. 610]. О. Ф. Скакун зауважує, що до структури правового статусу особи 

окрім прав, свобод, обов’язків мають входити такі елементи, як 

правосуб’єктність та відповідальність [219, с. 409–412]. О. В. Мещерякова, 

аналізуючи позиції наведених та багатьох інших науковців, стверджує, що при 

всій різноманітності думок щодо структурних елементів адміністративно-

правового статусу права і обов’язки становлять серцевину правового статусу, 

а тому є його обов’язковими елементами. Науковець у подальшому відносить 

й інші елементи до складу адмнісітративно-правового статусу. Вважаємо, що 

кожна із наведених позицій має право на існування, однак, розкриваючи 

проблеми саме адміністративно-правового статусу, який не слід ототожнювати 

із соціальним, суспільним чи іншим становищем особи чи об’єднання осіб, 

необхідно визначити місце того чи іншого державного органу, або ж приватної 

особи в конкретних адміністративних правовідносинах. Найбільш коректним є 

опис такого місця, який має розкривати права та обов’язки, які в сукупності 

становлять повноваження, якщо йдеться про державний орган. Більшість 

інших елементів справді описують адміністративно-правовий статус, однак 

останні є похідними від прав та обов’язків конкретного суб’єкта в 

адміністративних правовідносинах. Наприклад, якщо та сама відповідальність 

випливає із невиконання юридичних обов’язків, так і компетенція органів 
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прокуратури у сфері протидії корупції також повною мірою випливає із 

сукупності повноважень конкретного органу прокуратури чи прокурора, 

адміністративно-правовий статус яких підлягає дослідженню.  

Наведене підтримується також позицією О. М. Бандурки, відповідно до 

якої в основі адміністративно-правового статусу лежить адміністративна 

правосуб’єктність. У подальшому наголошується, що кожний суб’єкт 

адміністративного права має свій варіант притаманного йому адміністративно-

правового статусу [220, с. 144], що є ключовим елементом для визначення 

функціональної та іншої характеристики того чи іншого суб’єкта протидії 

корупції. Відповідно, саме права та обов’язки, на підставі яких можна 

стверджувати про їх похідні складові, такі як відповідальність, компетенція, 

заборона, місце в ієрархії тощо, є тим ключовим елементом, крізь призму 

якого можна визначити адміністративно-правовий статус як збірне поняття 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури.  

Необхідно звернути також увагу на позицію Д. М. Бахраха, який виділяє 

в адміністративно-правовому статусі колективних суб’єктів три основні блоки: 

1) цільовий; 2) структурно-організаційний; 3) компетенційний [221, c. 283]. З 

цим цілком можна погодитись, однак усі ці блоки тією чи іншою мірою 

випливають із повноважень суб’єктів, статус яких досліджується. Навіть 

структурно-організаційний блок статусу зумовлений ієрархічним зв’язками, 

що випливають із повноважень суб’єктів у системі ієрархії. Тобто, ведучи 

мову про Генеральну прокуратуру України, ми розуміємо не лише найвищий 

за ієрархією орган у системі органів прокуратури, а й конкретні повноваження, 

які розкривають сутність ієрархічних взаємозв’язків відповідних органанів. 

 Аналогічний підхід розкривається у більш вузьких наукових розробках, 

у яких роль тих чи інших суб’єктів протидії корупції найперше розкривається 

на основі їх адміністративно-правового статусу. Наприклад, І. А. Дьомін 

визначав адміністративно-правовий статус суб’єктів запобігання та протидії 

корупції міліцією як визначену правосуб’єктність, встановлену сукупність 

обов’язків та суб’єктивних публічних прав міліціонерів підрозділів у 
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боротьбі з організованою злочинністю, Державної служби боротьби з 

економічною злочинністю, МВС України і податкової міліції ДПА України у 

сфері запобігання та протидії корупції [222, c. 7]. С. М. Алфьоров визначає 

правовий статус працівника ОВС як сукупність прав та обов’язків, обмежень 

та заборон, відповідальності, встановлених законодавством України та 

гарантованих державою, які зумовлюються займаною посадою у відповідному 

структурному органі (службі, підрозділі) органів внутрішніх справ та 

спрямовані на досягнення завдань та функцій ОВС [150, с. 26].  

Із наведеного можна резюмувати, що адміністративно-правовий 

статус суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури – це сукупність 

прав та обов’язків суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

України та похідних від них елементів, таких як компетенція, 

відповідальність, роль і механізм антикорупційної діяльності тощо. 

Розглядаючи особливості протидії корупції в органах прокуратури 

внутрішніми суб’єктами будуть посадові особи органів прокуратури. Такими 

посадовими особами є прокурори різних рівнів, які виконують ті чи інші 

функції в органах прокуратури та правоохоронній системі загалом. Від цього 

залежатиме особливість адміністративно-правового статусу прокурора.  

Передусім прокурори можуть виступати в статусі представника 

правоохоронного органу, які розслідують адміністративні корупційні 

правопорушення. Згідно з попереднім законодавством органи прокуратури 

мали ще й функцію досудового розслідування злочинів до введення в дію ст. 

216 КПК у частині утворення Державного бюро розслідувань та початку 

функціонування відповідного органу [21; 1; 223]. Законом України «Про 

національне антикорупційне бюро України» [120], Законом України «Про 

державне бюро розслідувань» [224] та Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про утворення Державного бюро розслідувань» [225] утворені 

НАБУ та ДБР, яким передані функції розслідування злочинів, що до цього 

розслідувалися органами прокуратури. Це відповідає концепції обмеження 

повноважень органів прокуратури функцією державного обвинувачення, 



181 

 

 

координації діяльності органів досудового розслідування та наглядом за 

дотриманням законності в органах досудового розслідування.  

Однак, незважаючи на викладене, за прокурорами залишилися 

повноваження з розслідування адміністративних корупційних та пов’язаних з 

корупцією правопорушень. Так, відповідно до ст. 250 КУпАП, прокурор, 

заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним 

застосуванням законів при провадженні у справах про адміністративне 

правопорушення, має право: порушувати провадження у справі про 

адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; 

перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні у справі; 

брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з 

питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність 

застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу за 

адміністративні правопорушення; вносити подання, оскаржувати постанову і 

рішення по скарзі у справі про адміністративне правопорушення, а також 

вчиняти інші передбачені законом дії. Як випливає з абзацу 2 наведеної статті, 

при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені 

статтями 172-4 – 172-9 цього Кодексу (адміністративні правопорушення 

пов’язані з корупцією), участь прокурора в розгляді справи судом є 

обов’язковою [157]. У цьому контексті більшість даних повноважень 

стосується статусу прокурора як державного обвинувача. Це саме стосується 

координаційних повноважень прокурора та повноважень з перевірки 

законності дій органів при провадженні в справі про адміністративні 

правопорушення. Отже повноваження щодо порушень провадження у справі 

про адміністративні правопорушення можна віднести до елементів 

правоохоронної функції з розслідування адміністративних правопорушень. 

Однак, якщо розглянути п. 11 ч. 1 ст. 255 КУпАП, відповідно до якого 

прокурор уповноважений складати протокол про адміністративні 

правопорушення, зокрема пов’язані з корупцією (статті 172-4 – 172-9) [157], 

можна дійти до висновку про наявність в органах прокуратури повноти 
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повноважень з приводу розслідування адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. Адже право складати протокол про адміністративне 

правопорушення є по суті повноваженням щодо розслідування 

адміністративних правопорушень. Слід наголосити, що, крім прокурорів, 

такими повноваженнями наділені посадові особи органів внутрішніх справ 

(Національної поліції), органів Служби безпеки України та НАЗК. 

Таким чином, прокурор як суб’єкт протидії корупції уповноважений 

складати протокол про адміністративне правопорушення, реалізуючи функції 

органу розслідування корупційних адміністративних правопорушень. У цьому 

випадку прокурор виступатиме в статусі і органу розслідування, і органу, що 

здійснює державне обвинувачення. Повноваження державного обвинувача у 

сфері корупційних адміністративних правопорушень випливають зі ст. 250 

КУпАП, натомість, статус та повноваження прокурора як органу 

розслідування адміністративних правопорушень випливають із повноважень 

ст. 255 КУпАП та повноважень щодо порушення провадження у справі про 

адміністративне корупційне правопорушення, яке можна вважати таким, що 

складає рівною мірою статус органів прокуратури як органів нагляду за 

дотриманням законності у сфері розгляду справ про адміністративні 

правопорушення та статус органу розслідування корупційних 

адміністративних правопорушень. 

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про запобігання корупції» 

керівники державних органів несуть персональну відповідальність за 

забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної 

стратегії. Відповідно до ч. 5 ст. 53 означеного Закону в разі підтвердження 

викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону 

керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого 

порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до 

дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак 

кримінального або адміністративного правопорушення також інформує 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції [50]. 
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Керівники органів прокуратури, або ж інші особи, які займають 

адміністративні посади в органах прокуратури, протидіють корупції в даних 

органах у статусі посадових осіб, які виконують адміністративно-правові 

функції в даних органах. Відповідну протидію корупції в органах 

прокуратури можна визначити як адміністративно-правову. 

Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі України, 

регіональних та місцевих прокуратурах є посади: Генерального прокурора; 

першого заступника Генерального прокурора; заступника Генерального 

прокурора; керівника підрозділу Генеральної прокуратури України; 

заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України; 

керівника регіональної прокуратури; першого заступника керівника 

регіональної прокуратури; заступника керівника регіональної прокуратури; 

керівника підрозділу регіональної прокуратури; заступника керівника 

підрозділу регіональної прокуратури; керівника місцевої прокуратури; 

першого заступника керівника місцевої прокуратури; заступника керівника 

місцевої прокуратури; керівника підрозділу місцевої прокуратури; 

заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури. Адміністративними 

посадами у військових прокуратурах є посади: заступника Генерального 

прокурора – Головного військового прокурора; першого заступника 

Головного військового прокурора; заступника Головного військового 

прокурора; керівника підрозділу Головної військової прокуратури; 

заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури; 

військового прокурора регіону; першого заступника військового прокурора 

регіону; заступника військового прокурора регіону; керівника підрозділу 

військової прокуратури регіону; заступника керівника підрозділу військової 

прокуратури регіону; військового прокурора гарнізону; першого заступника 

військового прокурора гарнізону; заступника військового прокурора 

гарнізону; керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону; 

заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону. 

Адміністративними посадами в Спеціалізованій антикорупційній 
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прокуратурі є посади: заступника Генерального прокурора – керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; першого заступника 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; заступника 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; керівника 

підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; заступника 

керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Відповідні прокурори реалізують відповідні адміністративні повноваження, 

передбачені ст. 9, 11, 13 Закону України «Про прокуратуру» [1], реалізують 

права і обов’язки щодо адміністративної протидії корупції в органах 

прокуратури, несучи персональну відповідальність за таку діяльність.  

Таким чином, прокурори, які займають адміністративну посаду в 

органах прокуратури, протидіють корупції в статусі керівників органів 

прокуратури та їх структурних підрозділів. Ці повноваження відповідають 

повноваженням керівників інших органів державної влади у сфері протидії 

корупції.  

Статус прокурорів як державних обвинувачів полягає в реалізації ними 

повноважень у справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних з 

корупцією з приводу представництва у суді сторони обвинувачення, а також у 

кримінальних справах на етапі досудового розслідування й судового розгляду 

передбачених кримінальним процесуальним законодавством. Статус 

прокурора як державного обвинувача на достатньому рівні досліджено в 

багатьох працях.  

Крім усього наведеного необхідно звернути увагу на особливості 

адміністративно-правового статусу САП як особливого спеціалізованого 

антикорупційного самостійного структурного підрозділу Генеральної 

прокуратури, до функцій якої належать здійснення нагляду за додержанням 

законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування Національним антикорупційним бюро України; підтримання 

державного обвинувачення у відповідних провадженнях; представництво 

інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим 
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Законом і пов’язаних з корупційними або пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями; міжнародне співробітництво у наведеній сфері [1]. Крім 

особливого функціонального призначення адміністративно-правовий статус 

САП характеризується додатковими поряд із загальними юридичними 

гарантіями незалежності САП як структурного підрозділу, а також 

антикорупційних прокурорів окремо.  

Таким чином, прокурори САП, беручи участь у протидії корупції, також 

можуть представляти державне обвинувачення у справах, пов’язаних із 

корупцією в самих органах прокуратури та інших правоохоронних органах. 

Даний структурний підрозділ є важливим елементом як внутрішньої, так і 

зовнішньої протидії корупції в органах прокуратури.  

Окремо слід наголосити на адміністративно-правовому статусі 

спеціалізованих антикорупційних суб’єктів, які здійснюють протидію корупції 

в органах прокуратури.  

Важливим антикорупційним органом згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України 

«Про запобігання корупції», НАЗК є центральним органом виконавчої влади 

зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 

антикорупційну політику. До повноважень НАЗК належить здійснення 

аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції, а також 

статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації щодо 

ситуації з корупцією; розроблення проектів Антикорупційної стратегії та 

державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та 

оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії; підготовка та 

подання в установленому Законом порядку до Кабінету Міністрів України 

проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної 

політики; формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення 

проектів нормативно-правових актів із цих питань; організація проведення 

досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції; здійснення 
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моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань 

етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб; координація та надання 

методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх 

усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм; 

здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, 

проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; здійснення у порядку та в 

межах, визначених законом, державного контролю за дотриманням 

встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, 

законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, 

виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної 

діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання 

коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, 

повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту 

діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, 

вірогідністю включених до них відомостей; затвердження розподілу коштів, 

виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності 

політичних партій, відповідно до закону; забезпечення ведення Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, 

які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення 

аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених 
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осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; погодження 

антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розроблення типової 

антикорупційної програми юридичної особи; здійснення співпраці з особами, 

які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону 

(викривачі), вжиття заходів щодо їхнього правового та іншого захисту, 

притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у 

зв’язку з таким інформуванням; організація підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, 

працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

посадових осіб місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування); надання 

роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування 

актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; 

інформування громадськості про здійснювані Національним агентством 

заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на 

формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції; 

залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу 

антикорупційної політики; координація виконання міжнародних зобов’язань 

у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з 

державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та 

міжнародними організаціями в межах своєї компетенції; обмін інформацією з 

компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями; 

інші повноваження, визначені законом [50]. 

Як загальнодержавний орган, що спеціалізується на формуванні й 

реалізації державної антикорупційної політики, а також маючи значну 

сукупність особливих повноважень у наведеній сфері, роль НАЗК у протидії 
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корупції в органах прокуратури є незамінною. Останні здійснюють загальні 

антикорупційні функції, які по суті зводяться до адміністрування 

загальнодержавного механізму протидії корупції. У цьому полягає сутність 

ролі НАЗК щодо забезпечення антикорупційної діяльності в системі органів 

прокуратури.  

 Іншим спеціальним органом, основним функціональним призначенням 

якого є розслідування корупційних злочинів, є НАБУ. По суті НАБУ – орган 

досудового розслідування, який протидіє корупції в органах прокуратури в 

цьому статусі. НАБУ у своїй діяльності керується відповідним Законом 

України «Про Національне антикорупційне бюро України» [120], КПК [21], 

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» [226], Законом 

України «Про запобігання корупції» [50], іншими законодавчими актами. 

Повноваження, що випливають з відповідних законодавчих актів, утворюють 

правовий статус цього органу, який прерогативою визначає досудове 

розслідування та оперативно-розшукову діяльність щодо корупційних 

злочинів, у тому числі й в органах прокуратури.  

 Крім НАБУ, розслідувати корупційні злочини в органах прокуратури 

уповноважене ДБР, правила підслідності яких розмежовуються відповідно до 

положень ст. 216 КПК [21]. Загалом підслідність НАБУ спрямована на 

виявлення і протидію найбільш небезпечним корупційним злочинам в органах 

прокуратури.  

 Резюмуючи, можна вкотре наголосити на комплексності механізму 

протидії корупції в органах прокуратури, який реалізується як самими 

органами прокуратури, так і зовнішніми державними органами, які реалізують 

свою діяльність відповідно до покладених на них повноважень.  

 Класифікувати усю систему суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури можливо за багатьма підставами, що сприятимк виокремленню 

тієї чи іншої системи органів, структурних підрозділів чи посадових осіб за 

опевною ознакою та згрупувати їх. Це дасть змогу, по-перше, розробити 

методологічну основу для подальших детальних розробок, по-друге, 
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встановити конкретні особливості відповідних органів, зокрема особливостей 

їх адміністративно-правового статусу. У будь-якому випадку класифікаційна 

система має бути комплексною та охоплювати усіх суб’єктів, класифікуючи їх 

за тими чи тими ознаками. Вкотре у цьому контексті потрібно наголосити на 

необхідності віднесення до суб’єктів протидії корупції не лише державних 

органів, а й громадян та їхні об’єднання. Але такий підхід не завжди 

підтримують усі вчені. 

 У контексті адміністративно-правового статусу суб’єктів протидії 

корупції показовим є диференціація такого статусу стосовно прокурорів, які в 

тих чи інших правовідносинах виступають як суб’єкти протидії корупції 

різного функціонального призначення. Таким чином можна досліджувати 

адміністративно-правовий статус прокурорів як суб’єктів протидії корупції, 

прокурорів як осіб, які розслідують адміністративні корупційні 

правопорушення, прокурорів, які здійснюють адміністративно-правові функції 

в органах прокуратури, прокурорів як державних обвинувачів, прокурорів 

САП. При цьому один прокурор у тих чи інших правовідносинах може 

виступати в одному чи кількох уже розглянутих статусах. 

 Особливими зовнішніми органами в механізмі протидії корупції в 

органах прокуратури є НАБУ та НАЗК. Повноваження останніх забезпечують 

їх спеціалізовану антикорупційну діяльність. При цьому перший орган є 

органом досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності, 

другий – це орган адміністрування загальнодержавного механізму протидії 

корупції, який, зокрема, також стосується системи органів прокуратури 

України. 

 Проаналізувавши суб’єктний склад механізму протидії корупції в 

органах прокуратури та адміністративно-правовий статус відповідних органів, 

можна констатувати, що на інституційному та законодавчому рівні була 

утворена належна система, яка має забезпечити мінімізацію корупції у такому 

важливому елементі правоохоронної системи, як орган прокуратури. Хоча 

відповідна система і не позбавлена недоліків, однак сьогодні остання є 
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належним фундаментом для подальшого розвитку механізму протидії корупції 

в органах прокуратури України.  

 

3.2 Мета, завдання, функції, принципи і гарантії діяльності суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури в Україні 

 

 Діяльність суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України 

підпорядкована конкретним засадам та правилам і характеризується 

визначеною цілеспрямованістю, що випливає з положень законодавства та 

прийнятих на його основі антикорупційної стратегії і політики, які 

реалізуються на загальнодержавному рівні та рівні конкретних органів 

виконавчої влади [227]. Відповідно, для такої діяльності характерні конкретні 

мета, завдання і функції, які випливають із положень законодавства та 

фактичної спрямованості такої діяльності. Останні не завжди прямо 

визначені на нормативно-правовому рівні, що зумовлює доцільність їх 

наукового осмислення. Дотримання мети, завдань та виконання функцій 

відповідно до положень законодавства потребує певних гарантій, що така 

діяльність буде належним чином реалізована, зокрема стосовно того, що 

суб’єкти протидії корупції будуть усунуті від корупціогенних ризиків, не 

піддаватимуться незаконному впливу, буде забезпечена їх належна 

матеріально-правова складова тощо. 

 Активне впровадження нового законодавства у сфері протидії корупції 

відображає тенденцію до зміни державної політики у спрямованості 

діяльності протидії корупції. Отже, змінюються мета, завдання і функції 

діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, тому необхідно 

вкотре звернутися до дослідження наведених елементів. Посилює 

актуальність цього дослідження також значний рівень проблем щодо 

протидії корупції, які зумовлюють недовіру суспільства до органів 

прокуратури. За умов, коли винятково у взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства органи прокуратури можуть стати ефективною 
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відкритою та респектабельною інституцією, доцільність різнобічного 

дослідження засад діяльності суб’єктів протидії корупції видається не лише 

актуальним, а й украй необхідним.  

 Кінцевий результат дослідження має полягати в комплексному 

визначені стану й спрямованості протидії корупції в органах прокуратури, 

що в подальшому дозволить надати ті чи інші пропозиції для оптимізації 

такої діяльності. Тож потенційно корисним для державного апарату і 

суспільства стануть наукові розробки з обраної проблематики не лише в 

межах системи протидії корупції, а й для нормального функціонування 

органів прокуратури як незамінної складової правоохоронної системи. 

Відповідно, покращуючи якість діяльності системи  правоохоронних органів, 

відбуваються позитивні зміни в контексті забезпечення правопорядку в 

суспільстві загалом. Такий позитивний вплив може виявитися як у контексті 

забезпечення справедливості та стабільності суспільних правовідносин, так і 

в конкретному економічному змісті. На основі усього цього можна зробити 

висновок про практично-прикладний характер нашого дослідження. 

 Щодо діяльності у сфері протидії корупції, розробки здійснювали такі 

науковці, як С. М. Алфьоров, М. Ю. Бездольний, О. Ю. Бусол, І. А. Дьомін, 

В. А. Завгородній, В. І. Литвиненко, М. І. Мельник, О. Я. Прохоренко, 

С. С. Серьогін, О. В. Ткаченко, Р. М. Ткачук, І. І. Яцків та ін. Однак, 

зважаючи на комплексність та багатогранність проблематики діяльності 

суб’єктів протидії корупції, а також на істотні законодавчі зміни, зокрема 

наголошуючи на низці особливостей здійснення такої протидії в межах 

системи органів прокуратури, доцільно провести нове дослідження, і чіткіше 

та повніше розкрити питання мети, завдань, функцій протидії корупції в 

органах прокуратури України. З огляду на те, що відповідне питання лежить 

головним чином у теоретичній площині, підґрунтя у цій сфері становитимуть 

загальнотеоретичні розробки науковців засад антикорупційної діяльності та 

гарантій її забезпечення у державних органах.  
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 М. Ю. Бездольний метою функціонування механізму протидії корупції 

вважав уповільнення темпів зростання корупції, зменшення її обсягів, 

виявлення та припинення її виявів, поновлення законних прав та інтересів 

фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь [149, 

c. 42–43]. Подібну позицію висловлював і В. О. Бєлік, аналізуючи поняття та 

структуру адміністративно-правової протидії корупції прокуратурою 

України. Науковець наголошував, що основною метою функціонування 

даного механізму та спрямованості його елементів також є уповільнення 

темпів зростання корупції, зменшення її обсягів, виявлення та припинення її 

виявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, 

усунення наслідків корупційних діянь прокурорськими органами [228, 

c. 192]. Окреслені науковцями спрямування діяльності з протидії корупції є 

вдалими, однак у науці існують багато відмінних тез щодо мети діяльності 

суб’єктів протидії корупції, кожна з яких не претендує на беззаперечну 

універсальність.  

Так, Н. О. Горб пропонує мету діяльності суб’єктів протидії корупції 

визначити як нормативне закріплення та систематичне вдосконалення 

правових та організаційних засад, які забезпечували б уповільнення темпів її 

зростання, виявлення та припинення її виявів, поновлення законних прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб, що постраждали внаслідок корупційних 

діянь, усунення їх наслідків [229, с. 155]. 

М. Ю. Бездольний, визначаючи основною метою діяльності суб’єктів 

протидії корупції уповільнення темпів зростання корупції зменшення її 

обсягів, однак доповнює наведену позицію, а саме –  виявлення та 

припинення її виявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь [212, с. 14]. 

Беззаперечно, у даному випадку відбувається ототожнення поняття мети й 

конкретних завдань діяльності суб’єктів протидії корупції. Мета повинна 

мати більш абстрактне значення та розглядатись як певний кінцевий 
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результат, натомість завдання – це конкретні дії, які реалізують суб’єкти 

протидії корупції, та заходи, що спрямовані на досягнення мети.  

О. В. Шевченко основною метою діяльності суб’єктів протидії корупції 

вважає виявлення та подолання соціальних передумов і наслідків, викриття 

корупційних діянь, обов’язкова відповідальність винних у їх вчиненні [230, с. 

126]. Як і в попередньому випадку, науковцем більшою мірою окреслена 

категорія стосується не кінцевого результату, а поточної діяльності і 

функціонування суб’єктів протидії корупції.  

В. І. Литвиненко зазначав, що мета діяльності суб’єктів протидії 

корупції полягає у створенні системи дієвої та ефективної протидії корупції, 

уповільненні темпів зростання корупції, зменшенні її обсягів, виявленні та 

усуненні причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень 

[231, с. 167]. Загалом у цьому випадку більш влучно окреслено кінцевий 

результат протидії корупції, що може бути застосованим в органах 

прокуратури України. 

На нашу думку, головнамета діяльності суб’єктів протидії корупції в 

органах прокуратури полягає у кардинальній мінімізації корупційних виявів 

у цій системі органів, повернення рівня довіри населення до прокуратури та 

усієї правоохоронної системи, забезпечення належного рівня функціонування 

прокуратури у строгій відповідності до законодавства та правових 

принципів, якими иають керуватися прокурори.  

Визначаючи завдання правоохоронних органів як суб’єктів протидії 

корупції в Україні, В. І. Литвиненко вважав, що останні полягають у 

здійсненні профілактики, боротьби з корупцією, мінімізації та (або) ліквідації 

наслідків корупційних правопорушень [232, с. 420]. На нашу думку, завдання 

діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури доцільно 

певною мірою деталізувати.  

У подальшому цитований науковець, розкриваючи завдання суб’єктів 

протидії корупції залежно від компетенції органу, що входить до системи 

правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції, виокремлює такі 
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групи: 1) завдання, пов’язані зі здійсненням протидії кримінальним 

корупційним правопорушенням, вчиненими вищими посадовими особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, – вирішує 

Національне антикорупційне бюро України (ст. 1 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» [120]);  2) завдання, пов’язані зі 

здійсненням нагляду, підтримання державного обвинувачення та 

представництва інтересів у справах, пов’язаних з протидією корупції, –

вирішує Спеціалізована антикорупційна прокуратура (ст. 8-1 Закону України 

«Про прокуратуру» [1]); 3) завдання, пов’іязані з запобіганням корупційних 

правопорушень та їх припиненням, виявленням корупційних кримінальних 

правопорушень, участю в розкритті корупційних кримінальних 

правопорушень і розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передбаченому 

кримінальним процесуальним законодавством  [232, с. 422–423]. Такий 

підхід до класифікації завдань та їх групування видається доволі вдалим. 

Однак виділені завдання переплітаються між собою у різних групах, крім 

цього, відсутні завдання пов’язані з адміністративно-управлінською 

протидією корупції, які можливо було б розкрити у контексті 

адміністративно-правового статусу керівників тих чи інших державних 

органів або ж інших структурних підрозділів.  

С. М. Алфьоров досліджуючи протидію корупції в органах внутрішніх 

справ, визначав такі завдання діяльності щодо протидії корупції в ОВС: 

з’ясування сутності корупції, її форм та виявів у сучасний період в ОВС; 

відстеження тенденцій до зміни форм та пристосування корупції до існуючих 

економічних та правових умов; визначення причин та передумов корупції в 

ОВС; з’ясування суб’єктів корупційної діяльності, визначення «груп ризику», 

тобто суб’єктів, чия корупційна діяльність в ОВС може створювати найбільшу 

суспільну небезпеку; визначення сфер діяльності ОВС, у яких вчинення 

корупційних дій потребує негайного зменшення та запобігання унаслідок 

суспільної значущості цих галузей у суспільному житті; формування 
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реальної та досяжної антикорупційної політики для протидії корупції в 

ОВС; послідовна організація та впровадження планів і програм щодо заходів 

протидії корупції в ОВС з обов’язковим фактичним контролем за їх 

реалізацією; удосконалення антикорупційного законодавства в комплексі, а 

також удосконалення загалом нормативно-правової бази в державі, особливо 

тієї, що стосується визначення прав та обов’язків, обмежень та 

відповідальності працівників ОВС, які вступають у корупційні відносини; 

посилення та невідворотність юридичної відповідальності працівників ОВС 

шляхом піднесення громадської свідомості на такий рівень, коли б на 

корупційні дії суспільство реагувало моральним осудом, зневагою, 

недовірою, для чого потребується проведення ідеологічної роботи в 

суспільстві, піднесення духовних цінностей; використання досвіду інших 

країн, які успішно протидіють корупції в поліцейських структурах, а також 

об’єднання зусиль із ними щодо запобігання та протидії корупції в ОВС 

України. Зазначається, що принципи діяльності щодо протидії корупції в 

ОВС є аналогічними принципам протидії корупції загалом у державі [233, c. 

23; 403]. Очевидно, вичерпний перелік завдань комплексної діяльності з 

протидії корупції на теоретичному рівні виділити доволі складно. Однак 

позитивно оцінюємо перелік завдань протидії корупції в ОВС виділені 

С. М. Алфьоровим, які стануть основою для визначення основних завдань 

протидії корупції в органах прокуратури. 

М. І. Мельник, розрізняючи протидію та запобігання корупції, у 

контексті наведеної диференціації виділив такі напрями відповідної 

діяльності: запобігання корупції; виявлення, розслідування, розгляд фактів 

корупційних діянь, забезпечення передбаченої законом відповідальності за 

корупційні правопорушення у всіх випадках їх вчинення; вдосконалення 

антикорупційного законодавства; поновлення законних прав та інтересів 

фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь. 

Натомість, основними напрямами запобігання корупції, на думку науковця, 

є: усунення, нейтралізація або послаблення дії факторів корупції; 
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перешкоджання здійсненню протиправного наміру конкретної особи щодо 

реалізації умислу на вчинення корупційного правопорушення; припинення 

корупційної діяльності, яка вже почалася, з метою недопущення настання 

протиправного (злочинного) результату чи переростання корупційного 

діяння у більш небезпечне [209, c. 11–13]. У межах наведених напрямів 

можна слушно виділити ряд завдань на їх виконання. При цьому система 

завдань антикорупційної діяльності є категорією динамічною і залежить від 

конкретного законодавства чи здійснюваних реформ. Загалом деякі з 

окреслених науковцем напрямів можна визначити як комплексні завдання 

протидії корупції у наведеній сфері. 

Продовжуючи аналіз напрямів протидії корупції, наведені 

М. І. Мельником, потрібно навести вдалу диференціацію таких напрямів за 

сферою протидії корупції. Так, основним напрямом загальносоціального 

запобігання корупції у політичній сфері, як вважає науковець, є 

реформування політичної системи з метою чіткого визначення місця 

основних політичних інститутів відповідно до принципу розподілу влад, 

демократизації політичної системи, розвитку громадянського суспільства. Це 

має забезпечити демократичне формування та функціонування на правовій 

основі всіх гілок влади, сприяти уникненню численних конфліктних 

ситуацій, що виникають унаслідок дисбалансу владних інституцій, 

дублювання їх повноважень, виконання природно непритаманних функцій, 

що на макрорівні викликає нестабільність у державі та суспільстві і створює 

передумови для різного роду службових зловживань, забезпечити взаємодію 

владних структур з інститутами громадянського суспільства. В економічній 

сфері загальносоціальне запобігання корупції здійснюється шляхом 

реформування економіки у спосіб, що має звести до мінімуму економічне 

підґрунтя корумпування суспільних відносин. В організаційно-управлінській 

сфері основним напрямом загальносоціального запобігання корупції є 

формування якісно нової системи державного управління. У соціально-

психологічній сфері загальносоціальне запобігання корупції є наслідком 
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формування державницької свідомості громадян, їхніх морально-

психологічних цінностей, правової культури, що має забезпечити мотивацію 

правомірної, соціально корисної поведінки. Визначено систему заходів 

загальносоціального запобігання в кожній із зазначених сфер [209, c. 13–14]. 

Таким чином, завдання протидії корупції у тих чи інших сферах можна 

групувати за відповідними напрямами антикорупційної діяльності, 

диференціюючи його за сферами суспільного життя. Це стосується зокрема і 

органів прокуратури, на діяльність яких можливо екстраполювати відповідні 

напрями антикорупційної діяльності. 

М. І. Мельник у своїй дисертації зазначив, що одне з головних завдань 

антикорупційної діяльності в Україні на сьогодні полягає в тому, щоб 

зробити корупцію справою ризикованою і невигідною. Збільшення ризику 

вчинення корупційного діяння, збільшення соціальної ціни державної служби 

(престиж, соціальна забезпеченість) і зменшення передумов корупції — це ті 

складові, які повинні складати основу антикорупційної політики [387]. 

Головним завданням конкретних антикорупційних заходів має стати 

усунення (нейтралізація) чинників, які виступають причинами та умовами 

корупційних діянь [208, c. 389]. Із цим цілком погоджуємося, однак потрібно 

розуміти, що в органах прокуратури поряд із наведеним комплексним 

завданням антикорупційної діяльності наявна велика кількість загальних та 

спеціальних завдань. 

Аналогічний комплексний підхід до визначення завдань 

антикорупційної діяльності надавав Р. М. Тучак. Науковець диференціює 

завдання органів внутрішніх справ та органів прокуратури, виокремлюючи 

основні з них.  

Так, до пріоритетних завдань органів внутрішніх справ щодо боротьби з 

корупцією віднесено: викриття та знешкодження організованих злочинних 

угруповань з корумпованими зв’язками, які діють на стратегічно важливих 

підприємствах, чи таких, які є монополістами на загальнодержавному чи 

регіональному рівні; посилення роботи щодо виявлення та попередження 
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зловживань у сфері службової діяльності, насамперед злочинів, пов’язаних з 

хабарництвом в органах влади та управлінні, закладах освіти та охорони 

здоров’я; руйнування економічних основ діяльності організованих злочинних 

угруповань з корумпованими зв’язками; посилення співробітництва з іншими 

державними органами та міжнародними організаціями у сфері боротьби з 

виявами корупції транснаціонального масштабу; попередження та припинення 

фактів вчинення корупційних правопорушень працівниками органів внутрішніх 

справ. Виконання зазначених завдань потребує від МВС України узгодження 

своєї діяльності з іншими суб’єктами боротьби з корупцією, державними 

органами, які віднесені до суб’єктів опосередкованої компетенції, та 

налагодження відповідних зв’язків з іноземними правоохоронними 

структурами [207, c. 12–13; 404]. 

Натомість, аналізуючи завдання органів прокуратури, Р. М. Тучак 

визначає головним завданням прокуратури – нагляд за додержанням та 

правильним застосуванням законів органами державної влади. Розслідування 

справ про адміністративні правопорушення не входить до її компетенції. 

Основним завданням Служби безпеки України визначено забезпечення 

державної безпеки України. Основним завданням органів податкової міліції 

визначено викриття правопорушень у фінансовій сфері, а боротьбою з 

корупцією вона займається лише в межах власної служби. Військова служба 

правопорядку Збройних сил України, як і органи податкової міліції, ведуть 

боротьбу з корупцією всередині власного відомства, тобто серед 

військовослужбовців та працівників податкової служби. Р. М. Тучак зазначає, 

що усі перелічені органи обмежені в правах щодо виявлення, фіксування та 

розслідування адміністративних правопорушень, у тому числі й корупційних 

діянь. Єдиним органом, який наділений всіма необхідними для самостійної 

боротьби з корупцією правами, залишається Міністерство внутрішніх справ 

України. До того ж корупція становить адміністративне правопорушення, а 

попередженням правопорушень та розслідуванням справ про адміністративне 

правопорушення займаються здебільшого органи внутрішніх справ України 
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[207, c. 12–13]. На жаль, ми не можемо повною мірою погодитись з позицією 

даного науковця у частині визначення основних завдань органів 

прокуратури. Адже основним завданням органів прокуратури у механізмі 

загальнодержавної протидії корупції можна визначити забезпечення 

представлення державного обвинувачення у суді та координації протидії 

корупції органами досудового розслідування. Саме в межах даної зовнішньої 

діяльності доцільно розглядати завдання з протидії корупції в органах 

прокуратури. Досліджуючи механізм протидії корупції органами досудового 

розслідування, залежно від напрямів протидії корупції, з позиції науковця, 

можна виділити такі завдання:  

• у законодавчому напрямі: створення ефективного законодавчого 

механізму шляхом забезпечення чіткості визначення самого поняття 

корупції, корупційних дій та врегулювання підстав і меж правоохоронної 

діяльності у цій сфері; реформування у сфері оподаткування (зменшення 

податкового тиску на підприємців та інших фізичних осіб, спрощення 

порядку стягнення податків, розширення сфери застосування фіксованих 

платежів);  

• у громадському напрямі: запровадження принципу гласності у таких 

сферах: державна служба (добір, розстановка кадрів, припинення державної 

служби); підвищення ефективності громадського контролю за законністю 

діяльності органів, працівники яких виконують державні функції;  

• в організаційному напрямі: удосконалення системи конкурсного 

відбору при прийнятті на службу в органи, працівники яких виконують 

державні функції; формування дієвої системи інформаційного обміну між 

органами, уповноваженими вести боротьбу з корупцією; підвищення 

ефективності міжнародного співробітництва у сфері боротьби з корупцією; 

• в економічному напрямі: формування прозорих і зрозумілих правил 

здійснення державних замовлень, приватизації, оренди державного майна; 

усебічної державної підтримки розвитку конкурентного середовища [207, 

c. 15–16].  
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Такий підхід дає можливість розділити завдання протидії корупції за 

сферами, так, щоб можна було більш комплексно їх реалізувати конкретними 

правовими й організаційними кроками.  

Підсумовуючи, узагальнено можна виділити основні сучасні завдання 

протидії корупції в органах прокуратури, які стоять перед законодавцем та 

керівництвом прокуратури : 

1) вияв корупційних правопорушень та притягнення до 

відповідальності осіб, які їх вчинили; 

2) усунення негативного впливу корупції на діяльність в органах 

прокуратури, в тому числі відновлення втраченої репутації; 

3) усунення причин та умов корупційних виявів; 

4) вироблення дієвого алгоритму внутрішнього моніторингу 

дотримання антикорупційного законодавства та виявлення корупційних 

ризиків; 

5) створення умов для належної оплати праці та іншого забезпечення 

прокурорів; 

6) ліквідація політичної заангажованості в органах прокуратури 

України; 

7) забезпечення належної взаємодії прокурорів з органами досудового 

розслідування, зокрема, щодо координації діяльності останніх; 

8) забезпечення виконання; 

9) реалізація інших завдань на виконання мети діяльності суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури України. 

Функції адміністративно-правової протидії корупції в органах 

прокурати України можна розглядати, зокрема, як функції державного 

управління. О. Я. Прохоренко зазначає, що функції державного управління 

становлять конкретні види керівних дій держави (в особі уповноважених 

державних органів, їхніх посадових осіб), що відрізняються одна від одної за 

предметом, змістом та способом впливу керівного суб’єкта на керований 

об’єкт. Науковцем запропоновано згрупувати їх за такими класифікаційними 



201 

 

 

ознаками: за об’єктивним складом – певними сферами суспільних відносин;  

за системним підходом щодо дослідження проблем протидії корупційним 

виявам у системі державної служби; за об’єктивною ознакою; відповідно до 

стадій процесу управління; згідно зі стадіями інформаційного процесу; за 

характером закономірностей управління [234, с. 12]. Аналогічний підхід 

можна використати, розкриваючи функції протидії корупції в органах 

прокуратури України.  

Функції правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції 

В. І. Литвиненко розглядає як соціально зумовлені, закріплені в 

антикорупційному законодавстві напрями діяльності правоохоронних органів 

з метою виконання завдань, пов’язаних з профілактикою, боротьбою та 

мінімізацією та (або) ліквідацією наслідків корупційних правопорушень [235, 

с. 107]. При цьому функціями потрібно вважати саме основні напрями 

діяльності, які передбачають певний дієвий вплив щодо протидії корупції в 

органах прокуратури чи інших органах. 

Науковець у розрізі діяльності правоохоронних органів розкриває такі 

їх функції: оперативно-розшукова (виявлення, припинення та 

документування корупційних діянь); розслідування корупційних злочинів; 

провадження справ про адміністративні правопорушення корупційного 

характеру; здійснення профілактичної функції [235, с. 107]. Ці функції 

дослідник відносить до компетенції національної поліції. При цьому подібні 

функції виконуватиме ДБР з урахуванням специфіки його підслідності.  

До функцій САП В. І. Литвиненко відносить функцію нагляду за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування, яке 

здійснюється Національним антикорупційним бюро України; функцію 

підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з 

корупцією правопорушеннями. Вчений резюмує, що напрями діяльності 

САП свідчать про непересічну важливість цього органу в механізмі протидії 
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корупції. Натомість, до функцій НАБУ належить: функція загального 

попередження корупції; виявлення, попередження, припинення, розкриття та 

розслідування кримінальних корупційних правопорушень, які вчинені 

вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування; ліквідація наслідків кримінальних 

корупційних правопорушень [235, с. 107]. Розмежування функцій кожного із 

суб’єктів протидії корупції дає змогу розкрити специфіку їх функціонального 

призначення в механізмі протидії корупції, у тому числі в органах 

прокуратури України. Однак це не виключає можливості та доцільності 

виділення загальних функцій усіх суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури як частини одного механізму.  

 Доречно навести позицію М. І. Мельника, який зазначав, що за змістом 

і метою застосування заходи протидії корупції можна поділити на: 

профілактичні; правоохоронні; репресивні; заходи поновлення. Із 

відповідних заходів можна виокремити однойменні функції, які реалізуються 

у межах  тієї чи іншої антикорупційної діяльності. Науковець також зазначає, 

що антикорупційні заходи можуть бути спеціалізованими (тобто 

спрямовуватися лише на протидію та запобігання корупції) або 

багатофункціональними (тобто мати призначення щодо протидії всім або 

багатьом правопорушенням – наприклад, організованій злочинності, 

корупції, відмиванню коштів та майна, здобутих злочинним шляхом) [209, 

c. 12–13]. На підставі такого підходу можна скласифікувати функції 

адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури України.  

Розкриваючи специфіку функціональної спрямованості 

антикорупційної діяльності щодо боротьби з корупцією, Р. М. Тучак вказує, 

що примусові приписи складають більшу частину, ніж заходи переконання. 

Через них, як зазначає науковець, виконується функція держави щодо 

охорони правопорядку, забезпечення громадської та державної безпеки [207, 

c. 12]. Якщо ж вести мову про протидію корупції як загальну категорію, слід 

зауважити, що попередні управлінські й стимулюючі заходи мають бути 
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основою антикорупційної діяльності в органах прокуратури, функціонально 

спрямовувати діяльність суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

України. 

С. М. Алфьоров визначає такі функції діяльності щодо протидії 

корупції в ОВС: 1) спеціально галузеві: правоохоронна та захисна, де 

правоохоронна спрямована на належне виконання органами внутрішніх 

справ своїх правоохоронних завдань та функцій, а захисна – на пріоритет в 

діяльності ОВС стосовно захисту прав та свобод людини і громадянина; 

2) функції, що виходять із загальної мети такої діяльності: профілактична, 

контрольна та каральна  [233, c. 23–24]. Наведений комплексний підхід 

імпонує тим, що узагальнено демонструє основні напрями діяльності з 

протидії корупції в органах прокуратури України.  

Узагальнивши сукупність поглядів та підходів до виділення та 

групування функцій суб’єктів протидії корупції, найбільш доцільно з 

методологічної точки зору обрати лаконічний та спрощений підхід, який 

демонстрував би головні напрями діяльності в органах прокуратури України. 

З огляду на наведене, виділимо такі основні функції протидії корупції в 

органах прокуратури: 

1) правоохоронна – розслідування корупційних правопорушень та 

злочинів в органах прокуратури України; 

2) управлінська – управління антикорупційною діяльністю в органах 

прокуратури; 

3) координаційна – координація діяльності органів досудового 

розслідування органами прокуратури, або ж координація діяльності інших 

суб’єктів протидії корупції; 

4) наглядова – нагляд прокуратурою за законністю оперативно-

розшувової діяльності та досудового розслідування, що здійснюється 

органами прокуратури за органами досудового розслідування та включає і 

може охоплювати за предметом також корупційні вияви у процесі 

відповідної діяльності; 
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5) запобіжна – усунення умов, що сприяють корупції в органах 

прокуратури України. 

До принципів державно-правового механізму протидії корупції 

Н. О. Горб, зокрема, відносить: законність, а саме, здійснення лише тих 

заходів та використання лише тих методів, що безпосередньо передбачені 

законодавством України;  спільність, тобто участь у протидії корупції, крім 

правоохоронних органів усіх інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та 

окремих громадян;  гуманізм, тобто перевага під час протидії корупції 

методів переконання; гласність, тобто систематичне висвітлення у державній 

статистиці та засобах масової інформації відомостей про стан протидії 

корупційним діянням та іншим правопорушенням, пов’язаних з корупцією; 

економічність, а саме, передбачає економічну обґрунтованість 

антикорупційних заходів та методів [231, с. 153]. 

М. І. Мельник виділяє таку систему основних принципів діяльності з 

протидії корупції: верховенство права; законність; системність; 

комплексність; адекватність; відповідність; практична спрямованість; 

наукова обґрунтованість; економічна доцільність; взаємодія владних 

структур з інститутами суспільства і населенням; оптимальність і 

ефективність [209, c. 12].  

C. C. Серьогін виділяє принципи, на яких мають ґрунтуватися 

антикорупційні заходи, зокрема: законності, гуманізму, демократизму, 

соціальної доцільності, наукової обґрунтованості, системності й 

узгодженості, децентралізації й субсидіарності, соціального діалогу та 

партнерства, інтеграції тощо [76, c. 11]. 

Як бачимо, хоч науковцями і по-різному визначається склад принципів 

протидії корупції в органах прокуратури, однак загалом більшість елементів 

з виділених сукупностей принципів співпадають. При цьому, розкриваючи 

основні принципи протидії корупції, науковці використовують загально-

правові, адміністративні та певною мірою спеціальні принципи протидії 
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корупції. 

І. А. Дьомін, наголошуючи на важливості дотримання загальних 

принципів адміністративного права у процесі протидії корупції, зазначає, що 

загальними принципами адміністративного права є: принцип верховенства 

права та законності, принцип зв’язаності публічної адміністрації законом і 

підконтрольності її суду, принципи гласності, відповідальності, 

самостійності [222, с. 11]. Зауважимо, що більшість принципів, які, на думку 

вченого, належать до принципів адміністративного права, можуть бути 

віднесеними до загальноправових принципів. Однак в адміністративно-

правових правовідносинах відповідні принципи можуть мати окремі 

особливості у процесі їх вияву в правовідносинах за участю суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури. Наприклад, поєднання принципу 

законності та верховенства права, за яких повне слідування букві закону не 

може обґрунтувати бездіяльність у процесі протидії корупції за відсутності 

деталізованого адміністративно-правового регулювання.  

О. В. Ткаченко, розглядаючи принципи протидії корупції, класифікує їх 

таким чином: конституційні, принципи загальноюрисдикційного процесу та 

спеціальні принципи виявлення правопорушень з ознаками корупції. До 

конституційних науковець відносить принципи законності, гуманізму, 

рівноправності. Принципами загальноюрисдикційного процесу вчений 

пропонує вважати принципи об’єктивності істини, усності та 

безпосередності. До спеціальних принципів виявлення правопорушень з 

ознаками корупції дослідник відносить: оперативності;  поєднання гласних і 

негласних заходів; взаємодії підрозділів відомств, служб, уповноважених на 

розкриття правопорушень з ознаками корупції, і громадян; 

цілеспрямованості; поєднання всебічного та об’єктивного дослідження 

обставин справи; невідворотності покарання [206, c. 15]. З приводу протидії 

корупції, окреслена вченим система виглядає вдалою. Необхідно вказати на 

важливість дотримання як загальних, так і спеціальних принципів у процесі 

здійснення антикорупційної діяльності суб’єктами протидії корупції.  
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Окрему увагу науковець звертає на проблему недотримання принципу 

невідворотності покарання винних за правопорушення та злочини з ознаками 

корупції, що породжує відчуття безкарності у посадових осіб і сприйняття 

корупції громадянами як способу забезпечення своїх інтересів [Там само, 

c. 10]. Цілком погоджуємося з позицією науковця, зазначивши, що 

забезпечення дотримання цього принципу має стати одним з головних 

завдань органів досудового розслідування в Україні. 

Підсумовуючи наведене, основними принципами протидії корупції в 

органах прокуратури можна назвати такі: законності, верховенства права, 

націленості на практичний результат, невідворотності покарання, поєднання 

заходів запобігання та боротьби з корупцією, пріоритетності усунення 

причин та умов виникнення корупції, негласного та гласного контролю за 

корупційними ризиками, інші принципи протидії корупції в системі органів 

прокуратури України. 

В. І. Литвиненко під юридичними гарантіями правоохоронних органів 

як суб’єктів протидії корупції розуміє системну сукупність визначених у 

нормативно-правових актах, які приймаються уповноваженими на те 

державними органами, засобів, способів та умов, які регламентуються та по-

іншому забезпечують діяльність правоохоронних органів у сфері 

профілактики, боротьби, мінімалізації та (або) ліквідації наслідків 

корупційних правопорушень (протидії корупції) [236, с. 79]. Таким чином 

гарантії є категорією доволі широкою та включає до свого складу багато 

елементів. 

Із напрацювань О. Ю. Бусол випливає, що науковець серед гарантій 

успішної та ефективної діяльності антикорупційного органу, його дієвого 

впливу на корупційну злочинність виділяє публічність діяльності такого 

органу [203, c. 318]. Безумовно, ті чи інші особливості діяльності суб’єкта 

протидії корупції впливають на його ефективність. Однак гарантіями 

більшою мірою є ті правові, економічні чи соціальні заходи, які забезпечують 

належну діяльність відповідного органу чи його посадової особи. На нашу 
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думку, у цьому напрямі найбільш дієвою гарантією має стати належне 

закріплення значних повноважень у сфері протидії корупції в органах 

прокуратури разом зі здійсненням організаційних заходів, які забезпечують 

реальну можливість здійснення антикорупційної діяльності тим чи іншим 

органом державної влади, або його посадовою особою. При цьому такі 

гарантії в прокуратурі як особливо важливому правоохоронному органі 

мають бути дієвими.  

Аналізуючи надані пропозиції С. М. Алфьорова щодо антикорупційної 

діяльності органів внутрішніх справ, можна виокремити такі заходи, які 

мають слугувати гарантіями антикорупційної діяльності в даних органах. 

Серед них забезпечення дотримання принципу політичного нейтралітету 

ОВС; комплексні системи оцінювання кандидатів на посади до кожного 

структурного підрозділу;  поєднання заходів відповідальності та заохочення 

за належну поведінку працівника відповідних органів; встановлення дієвої 

системи внутрішнього контролю за діяльністю працівників ОВС та ін. [233, 

c. 21–22]. Ці заходи можуть стати гарантією належної реалізації діяльності з 

протидії корупції не лише в органах внутрішніх справ, а й органах 

прокуратури України. 

Загалом гарантії діяльності суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури можна розділити на юридичні, політичні, економічні, 

організаційні та ін. Основними гарантіями діяльності суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури, які можна визначити як спеціальні в 

антикорупційній діяльності, є: незалежний статус прокурора як державного 

обвинувача; гарантії захисту в разі викриття корупції працівником в органах 

прокуратури; гарантії захисту при отриманні незаконного наказу; гарантії 

невідворотності відповідальності осіб, що вчинили корупційні 

правопорушення; гарантії відсутності політичного впливу на призначення 

прокурорів та інших суб’єктів протидії корупції тощо.  

Беручи до уваги наведене, діяльність суб’єктів протидії корупції в 

органах прокуратури України характеризується особливостями мети, 
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завдань, функцій, принципів та гарантій реалізації такої діяльності. 

Визначення на науковому рівні та забезпечення на організаційно-правовому 

рівні дотримання наведених орієнтирів дасть можливість істотно 

оптимізувати систему протидії корупції в органах прокуратури України. 

 

3.3 Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів 

як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

 

 Запорукою належної організації протидії корупції в органах 

прокуратури України є встановлення системи юридичної відповідальності 

посадових осіб правоохоронних органів, які здійснюють відповідну 

діяльність. Адже саме персональна відповідальність такої особи – найбільша 

гарантія сумлінного виконання своїх обов’язків, яка на рівні з належним 

фінансовим забезпеченням виступає одним з найвагоміших факторів, які 

потрібно враховувати вибудовуючи ефективну систему протидії корупції у 

тих органах, в яких корупційні вияви завдають найбільшої шкоди усьому 

державному апарату.  

 Актуальність обраного дослідження зумовлена актуальністю державної 

антикорупційної діяльності загалом. На жаль, не зважаючи на значні зусилля 

суспільства щодо подолання цього вкрай шкідливого явища, вияви корупції в 

різних державних органах залишаються значними, а система 

адміністративно-правової протидії явища ще є далекою від ідеального. Однак 

варто вказати на значні успіхи в цьому напрямі, зокрема, прийняття належної 

законодавчої бази, розкриття багатьох корупційних злочинів і 

правопорушень. Для зменшення корупційних виявів як в органах 

прокуратури, так і в усіх інших державних органах необхідно вживати заходи 

щодо викорінення цього явища. Отже, система персональної відповідальності 

суб’єктів протидії корупції в цьому плані відіграє ключову роль. Адже як і на 

фаховому рівні, так і на рівні усього суспільства тривають дискусії про те, що 

в Україні не реалізується принцип юридичної відповідальності за належне 
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виконання своїх обов’язків у сфері протидії корупції. Особливо показовим це 

дослідження буде на базі органів прокуратури України, адже вони є і 

елементом правоохоронної системи, в межах якої здійснюється протидія 

корупції у державі загалом, і водночас є об’єктом особливого 

антикорупційного внутрішнього та зовнішнього контролю, оскільки вияви 

корупції у цьому правоохоронному органі є неприпустимими. 

 Слід також зауважити, що юридична відповідальність, яка 

встановлюється стосовно посадових осіб органів протидії корупції, є 

елементом їхнього адміністративно-правового статусу. Відповідно, таке 

дослідження дасть змогу повною мірою дослідити питання суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури відповідно до нового адміністративно-

правового регулювання цих питань.  

 Дане дослідження спрямоване на наукове й практичне осмислення 

системи адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури 

та механізмів, які націлені на належне її забезпечення. Встановивши якість 

правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб 

правоохоронних органів, які відповідальні за протидію корупції в органах 

прокуратури України, можна визначити її сильні й слабкі сторони та основні 

напрями оптимізації адміністративно-правового регулювання у відповідній 

сфері. Таким чином, результати дослідження стануть основою для 

подальшого пошуку оптимізації суб’єктного складу адміністративно-

правової протидії корупції в органах прокуратури в частині їх юридичної 

відповідальності за результати, якість та законність здійснення даної 

діяльності.  

 Питанню юридичної відповідальності у сфері протидії корупції 

присвячено багато праць і досліджень. Зокрема, над розробленням цього 

питання працювалобагато науковці, серед яких: О. Ю. Бусол, Є. В. Вандін, 

С. М. Івасенко, О. В. Іващенко, В. М. Олуйко, І. В. Печенкін, Е. В. Рижков, 

І. О. Теличкін та багато ін. Однак прерогативою досліджень зазвичай була 

саме розробка відповідальності осіб, які безпосередньо вчинили корупційні 
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вияви. Проте значно менш розробленим є питання юридичної 

відповідальності посадових осіб правоохоронних органів, яка настає 

унаслідок виконання чи неналежного виконання їхніх обов’язків щодо 

адміністративно-правової протидії корупції у цій сфері. Таким чином, 

актуальним буде здійснити нове комплексне дослідження відповідальності 

посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в 

органах прокуратури.  

Як зазначає О. О. Тихомирова, юридична відповідальність – це, 

передусім, передбачений законом негативний вплив на правопорушника з 

боку конкретних державних органів, які повноважні застосовувати заходи 

державного примусу [237, с. 31]. На думку С. М. Мельника, юридична 

відповідальність в адміністративному праві – це правовідносини, що 

полягають у застосуванні владним суб’єктом із дотриманням 

адміністративно-процесуальної форми заходів впливу карального або 

компенсаційного характеру до особи, яка вчинила передбачене законом 

протиправне діяння [238, c. 12]. У законодавстві основною визначальною 

ознакою корупції чи пов’язаного з нею діяння є те, що за таке діяння законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність [50].  

 З нашої точки зору, одним із найбільш універсальних інститутів 

відповідальності, який забезпечує належну діяльність органів державної 

влади та їх посадових осіб, є інститут дисциплінарної відповідальності. Саме 

він має надзвичайно велике значення для забезпечення належної 

адміністративно-правової діяльності з приводу протидії корупції в органах 

прокуратури України. Останній може застосовуватися уразі, коли не мають 

місце діяння, які визначаються як правопорушення чи злочин, натомість 

особа іншим чином неналежно поставилася до своїх обов’язків з приводу 

протидії корупції в органах прокуратури України.  

 Що ж стосується прокурорів як уповноважених осіб щодо протидії 

корупції в органах прокуратури як ієрархічного адміністративного 
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утворення, то тут дисциплінарна відповідальність відіграє надзвичайно 

важливу роль. Остання забезпечує належну як внутрішню, так і зовнішню 

діяльність з приводу протидії корупції в органах прокуратури. 

 Дисциплінарна відповідальність прокурорів з огляду на специфіку їх 

діяльності підлягає спеціальному адміністративно-правовому регулюванню. 

Останнє представлене в Законі України «Про прокуратуру» та іншими 

актами, прийнятими на його основі.  

 О. П. Ігнатенко, аналізуючи положення нового Закону України «Про 

прокуратуру», позитивно оцінив його спеціальне правове регулювання 

дисциплінарної відповідальності прокурорів. Науковець зазначав, що 

основними прогресивними новелами процедури притягнення прокурорів до 

дисциплінарної відповідальності, згідно з новим Законом України «Про 

прокуратуру», є: установлення у Законі чітких підстав для дисциплінарної 

відповідальності прокурорів; запровадження колегіального розгляду скарг 

(заяв) про вивчення прокурором дисциплінарного проступку; надання права 

кожному, кому відомі факти порушення прокурором закону, звернутися до 

Комісії з відповідною заявою; чітке регламентування процедури здійснення 

дисциплінарного провадження; можливість прокурора, стосовно якого 

проводиться дисциплінарне провадження, мати представника [239, c. 118]. 

Цілком погоджуємося з наведеною позицією, підкресливши, що прокурори, 

які, крім правоохоронних, притаманних їм прокурорських функцій, 

виконують ще й адміністративні функції у системі органів прокуратури та 

реалізують положення антикорупційного законодавства та прийнятих на їх 

основі актів, якими реалізується антикорупційна політика в органах 

прокуратури України. Таким чином, дисциплінарна відповідальність 

забезпечує належну якість усіх аспектів антикорупційної політики, які 

реалізуються в органах прокуратури України, а її нове адміністративно-

правове регулювання вважаємо доволі якісним.  

 Слушно зазначає Є. Попович, що реалізація завдань, покладених на 

органи прокуратури, можлива лише за умови належного виконання її 
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працівниками своїх службових обов’язків та дотримання службової 

дисципліни. При цьому наголошується, що для службової дисципліни в 

органах прокуратури важливим є застосування до її працівників заходів 

дисциплінарного впливу [240, c. 22]. При цьому таку дисципліну слід 

розкривати в широкому розумінні, яка включає не лише підпорядкування 

певним правилам, а й ефективне виконання покладених на прокурорів 

правоохоронних та адміністративних функцій. Саме таким чином 

забезпечуватиметься належна реалізація державної антикорупційної політики 

у відповідній системі органів.  

 Х. І. Кухарчук вказує на необхідність врахування у законодавстві й 

адміністративній практиці притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

зокрема, щодо створення потужних моральних «запобіжників» для 

нейтралізації потенційного неправомірного впливу на прокурорів з огляду на 

важливість діяльності цієї категорії державних службовців [241, c. 18]. У 

цьому контексті інститут дисциплінарної відповідальності прокурорів 

вважаємо певним «базовим» видом юридичної відповідальності, який 

забезпечує належну діяльність працівників прокуратури не лише в процесі 

антикорупційної діяльності, а й в усіх інших напрямах.  

 У сучасному Законі України «Про прокуратуру» визначено підстави 

для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, серед яких: 

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення; 3) розголошення 

таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час 

виконання повноважень; 4) порушення встановленого законом порядку 

подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру; 5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть 

викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, в 

чесності та непідкупності органів прокуратури; 6) систематичне (два і більше 

разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил 

прокурорської етики; 7) порушення правил внутрішнього службового 
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розпорядку; 8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи 

порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого 

прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом 

публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за 

відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення; 9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції 

невинуватості [1]. Таким чином, хоча законодавством і було деталізовано 

підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, 

однак багато з формулювань залишаються доволі широко окресленими. 

Такий стан речей відповідає потребі забезпечення належного виконання 

прокурорами своїх посадових обов’язків, адже усі з передбачених порушень 

службової дисципліни конкретно передбачити неможливо, однак необхідно 

мати можливість притягнути прокурора до дисциплінарної відповідальності 

за неналежну реалізацію своїх повноважень, а особливо у сфері протидії 

корупції. 

 У цьому контексті потрібно мати на увазі, що за запровадження 

антикорупційної політики в органах прокуратури України відповідає 

Генеральний прокурор України, однак керівник кожного з відокремлених 

органів, який має статус юридичної особи, несе персональну відповідальність 

за організацію діяльності в органах прокуратури. Зокрема, антикорупційна 

програма, що приймається в Генеральній прокуратурі України, має містити 

чіткі вказівки на осіб, які відповідальні за реалізацію тих чи інших її 

положень [50]. Таким чином, за відсутності правопорушень, які 

визначаються законодавством як корупція чи діяння і пов’язані з корупцією, 

посадові особи органів прокуратури нестимуть дисциплінарну 

відповідальність, зокрема у випадку, коли вони не організували ефективного 

впровадження заходів з протидії корупції, хоча до їхніх обов’язків входить 

організація таких заходів. 

 Таким чином, інституту дисциплінарної відповідальності характерне 

одне з ключових значень для внутрішньої організації протидії корупції, що 
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забезпечує належне виконання посадовими особами своїх обов’язків у 

наведеній сфері. Також дисциплінарна відповідальність використовується як 

засіб звільнення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки це 

не являється прерогативою кримінальних проваджень, чи проваджень про 

корупційні адміністративні правопорушення. 

Так, Законом України «Про прокуратуру» передбачено три види 

дисциплінарних стягнень: 1) догана; 2) заборона на строк до одного року на 

переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу 

посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім 

Генерального прокурора); 3) звільнення з посади в органах прокуратури [1]. 

Останнє є найбільш суворим стягненням і застосовується до прокурора як 

виняткова міра покарання. Притягнення до дисциплінарної відповідальності 

здійснюється спеціально уповноваженими органами – Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів, яка безумовно є надзвичайно 

важливим суб’єктом у сфері адміністративно-правової протидії корупції.  

Щодо найбільш суворого дисциплінарного стягнення, то таким є 

звільнення. Воно застосовується, якщо дисциплінарний проступок, вчинений 

прокурором, має характер грубого порушення, або ж, якщо він вчинив 

дисциплінарний проступок, перебуваючи у статусі прокурора, який 

притягувався до дисциплінарної відповідальності. При цьому відповідно до 

ч. 1 ст. 5 набрання законної сили рішенням суду, яким прокурора притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності за правопорушення, пов’язане з 

порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади 

запобігання і протидії корупції». Це саме стосується і набрання законної сили 

будь-яким обвинувальним вироком суду щодо нього [1]. Наведене свідчить, 

що законодавство встановлює жорсткі та принципові положення, які 

унеможливлюють зайняття особою посади прокурора, яка корупційним 

правопорушенням завдала шкоди репутації прокуратури як правоохоронного 

органу. При цьому саме собою неналежне виконання антикорупційної 

програми також може мати характер грубого дисциплінарного проступку, 
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якщо такого висновку дійде Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокуратури. 

Певну регулятивну роль у контексті дисциплінарної відповідальності 

прокурорів, яка настає за корупційні діяння, чи діяння, що пов’язані з 

адміністративно-правовою протидією корупції, має Кодекс професійної 

етики та поведінки прокурорів, затверджений всеукраїнською конференцією 

прокурорів 27 квітня 2017 р. [242]. Однак більшою мірою роль даного акта 

зводиться до визначення того, яке дисциплінарне правопорушення, у тому 

числі щодо неналежного виконання обов’язків у сфері протидії корупції, 

вважається грубим, а яке – ні. Усі ж інші регулятивні положення, що 

стосуються безпосередньо корупційних правопорушень, встановлені у 

відповідних законодавчих актах.  

Посадові особи інших правоохоронних органів, які здійснюють 

протидію корупції в органах прокуратури, несуть дисциплінарну 

відповідальність у наведеній сфері, адміністративно-правове регулювання 

якої побудоване на подібних засадах. Загальні засади щодо дисциплінарної 

відповідальності встановлені у Законі України «Про державну службу» [243], 

яким у більш деталізований спосіб визначено підстави несення 

адміністративної відповідальності. Щодо посадових осіб органів Служби 

безпеки України чи органів Національної поліції України, особливості 

притягнення даних осіб до дисциплінарної відповідальності встановлюються 

Дисциплінарним статутом Збройних сил України [244] та Дисциплінарним 

статутом органів внутрішніх справ України [245] відповідно. Ці акти точніше 

встановлюють засади дисциплінарної відповідальності відповідних категорій 

посадових осіб та процедури здійснення відповідного провадження. У будь-

якому випадку вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією 

правопорушення посадовою особою, за яке судом накладено адміністративне 

стягнення, або ж винесено обвинувальний вирок, тягне за собою звільнення. 

Інше порушення у сфері адміністративно-правової протидії корупції, у тому 

числі неналежне виконання своїх обов’язків у сфері протидії корупції, за 
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відсутності складу корупційного правопорушення, може бути підставою для 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, а звільнення як найтяжча 

форма дисциплінарного стягнення застосовується лише у випадку, якщо 

дисциплінарний проступок мав ознаки грубого правопорушення. 

Підсумовуючи, дисциплінарна відповідальність посадових осіб 

правоохоронних органів у сфері протидії корупції в органах прокуратури 

України є особливим засобом відповідальності, який настає як безпосередньо 

за корупційні чи пов’язані з ними правопорушення чи злочини та, рівною 

мірою за неналежне виконання своїх посадових обов’язків у сфері 

адміністративно-правової протидії корупції. У першому випадку інститут 

дисциплінарної відповідальності доповнює інші види відповідальності та 

дозволяє звільнити прокурора чи іншу уповноважену посадову особу, що 

здійснює заходи протидії корупції в органах прокуратури. У другому 

випадку дисциплінарна відповідальність забезпечує в основному сумлінне 

виконання адміністративних та інших посадових обов’язків у сфері протидії 

корупції, оскільки може наставати не лише за конкретні незаконні дії, а й за 

неналежне виконання своїх обов’язків, а в окремих випадках і за негативний 

результат діяльності.  

Наступним, не менш важливим видом юридичної відповідальності, під 

який підпадатимуть посадові особи правоохоронних органів як суб’єкти 

протидії корупції в органах прокуратури, є цивільно-правова 

відповідальність. Остання є незамінним елементом юридичної 

відповідальності, адже є дієвим засобом стримування посадових осіб від 

вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.  

Слушно зауважують С. М. Клімова, Т. В. Ковальва і М. О. Тучак, що 

цивільно-правову відповідальність слід розглядати як застосування до 

правопорушника передбачених нормою права (закону чи договору) заходів 

державного примусу з метою відновлення чи виправлення правового 

(майнового становища) потерпілого чи встановлення правової превенції 

проти можливості порушення прав у подальшому. Науковці продовжують, 
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що сутність цивільно-правової відповідальності полягає саме в тому, що вона 

захищає майнові інтереси потерпілої особи шляхом відповідної майнової 

компенсації [246, с. 101]. Із наведеним повною мірою погоджуємося, адже 

саме цивільно-правова відповідальність дає можливість відшкодувати завдані 

майнові збитки, а також моральну шкоду, зокрема, будучи додатковим 

фактором, який може утримати того чи іншого державного службовця від 

вчинення корупційних правопорушень. При цьому склад осіб, що зазнали 

шкоди від корупційного правопорушення, визначатиме процедуру й 

особливості цивільно-правової відповідальності у наведеній сфері.  

Так, відповідно до ч. 1 ст. 66 Закону України «Про запобігання корупції» 

зазначено, що збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають 

відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, у 

встановленому законом порядку [50]. Таким чином, прокурор, який вчинив 

корупційне правопорушення і внаслідок цього була завдана майнова шкода, 

чи інша шкода цивільно-правового характеру державі, зокрема в особі 

органів прокуратури, зобов’язаний буде відшкодувати наведену шкоду в 

повному обсязі.  

Якщо ж шкода була завдана фізичній чи юридичній особі приватного 

права внаслідок вчинення корупційного правопорушення, застосовуються 

положення ст. 68 наведеного Закону. Відповідно до ч. 1 наведеної статті, 

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. Як 

зазначається у ч. 2 наведеної статті, збитки, шкода, завдані фізичній або 

юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності 

суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, 

відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом 

порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого 
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самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним 

рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо 

запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до 

особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування 

(крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, 

відшкодуванням моральної шкоди) [50]. Аналогічний підхід до цивільно-

правової відповідальності відображено у ст. 20 Закону України «Про 

прокуратуру» [1]. Таким чином, цивільно-правова відповідальність посадової 

особи правоохоронного органу як суб’єкта протидії корупції в органах 

прокуратури, у випадку завдання корупційним чи пов’язаним діянням 

цивільно-правової шкоди, може бути реалізована у порядку регресу, якщо 

держава відшкодувала відповідну шкоду потерпілій стороні.  

Потрібно наголосити, що станом на сьогодні деталізованого механізму 

відшкодування завданої фізичним та юридичним особам шкоди за рахунок 

бюджетних коштів не розроблено. Натомість, відповідне положення без 

подальшого прийнятого порядку, лише звужує можливості самостійного 

захисту постраждалими фізичними та юридичними особами, які останні 

могли б реалізувати у загальному порядку, передбаченому загальними 

положеннями Цивільного кодексу України [247] щодо відшкодування шкоди. 

Наведений стан речей, вочевидь, потребує удосконалення шляхом деталізації 

законодавства у наведеній сфері, чому доцільно було б присвятити окреме 

практично-наукове дослідження.  

 Доречно зазначити, що цивільно-правова відповідальність суб’єктів 

протидії корупції настає винятково за діяння, які прямо визначені як 

корупційні, або ж такі, що пов’язані з корупцією. Натомість, посадові особи 

правоохоронних органів за порушення своїх службових обов’язків та 

неналежне їх виконання, перебуваючи у службових правовідносинах з 

органами прокуратури чи іншими правоохоронними органами, що 

здійснюють протидію корупції, можуть нести матеріально-правову 

відповідальність у загальному порядку.  
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 Наведена щойно матеріально-правова відповідальність є особливим 

видом відповідальності, яку не слід ні в якому разі ототожнювати з цивільно-

правовою, однак остання має наближене функціональне призначення. Така 

відповідальність застосовується до прокурора органами прокуратури у 

статусі роботодавця і полягає у відшкодуванні шкоди, завданої державі, яку 

узагальнено можна визначити як роботодавця. 

 Сам Закон України «Про запобігання корупції» [50] не містить 

правових основ реалізації матеріально-правової відповідальності прокурорів 

чи інших посадових осіб як суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури. Немає відповідних положень і в новому Законі України «Про 

прокуратуру» [1]. Відповідно, правове регулювання посадових осіб як 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, буде визначатися Законом 

України «Про державну службу», який визначатиме основи матеріально-

правової відповідальності державних службовців. 

 Як зазначається у ч. 1 ст. 80 Закону України «Про державну службу», 

матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під 

час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок 

держави. Відповідно до ч. 2 наведеної статті, держава в особі суб’єкта 

призначення має право зворотної вимоги (регресу) в розмірі та порядку, 

визначених законом, до: 1) державного службовця, який заподіяв шкоду; 

2) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, 

відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого працівника 

на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу 

або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Відповідно до ч. 3 наведеної 

статті у разі застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець 

несе матеріальну відповідальність тільки за шкоду, умисно заподіяну його 

протиправними діями або бездіяльністю [248]. 
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З огляду на наведене, зауважимо, що в такому вигляді матеріально-

правова відповідальність ототожнюється із цивільно-правовою, про яку 

йдеться у Законі України «Про протидію корупції». При цьому слушно 

припустити, що означена відповідальність може бути визнаною такою, яка 

разом із цивільно-правовою відноситься до одного виду. При цьому сам 

регрес зазвичай є категорією цивільного права, а тому в даному випадку не 

відповідає загальноприйнятому поняттю матеріальної відповідальності, яка 

належить до інституту трудового права та може бути реалізованою у 

службово-трудових правовідносинах. Потрібно зазначити, що на проблему 

розмежування цивільно-правової та матеріально-правової відповідальності 

звертали увагу багато вчених, однак відповідне формулювання цього виду 

відповідальності ще більше окреслило наведену проблематику, яка має, 

очевидно, вирішуватися у практичній і теоретичній площинах.  

Продовжуючи аналізувати відповідні положення у контексті протидії 

корупції в органах прокуратури, потрібно зауважити, що цивільно-правова 

відповідальність у порядку Закону України «Про запобігання корупції» може 

наступати винятково за корупційні чи пов’язані з корупцією 

правопорушення. Натомість, якщо підійти формально до цього питання, 

можна зазначити, що матеріально-правова відповідальність, про яку йдеться 

у ст. 80 Закону України «Про державну службу», може бути застосована і у 

випадку, якщо шкоду юридичним та фізичним особам завдано умисним 

дисциплінарним проступком у сфері протидії корупції, однак за умови, що 

таке порушення не носить складу адміністративного чи кримінального 

правопорушення. Наприклад, за умисне невиконання певних 

адміністративних обов’язків у системі органів прокуратури, що дуже 

опосередковано стосуються корупційних правопорушень, чи вчинення 

певних дій у наведеній сфері (в іншому разі за це встановлена 

адміністративна відповідальність як за корупційне діяння), якщо такими 

діяннями завдана шкода фізичній чи юридичній особі, до винної особи може 

бути застосована відповідальність, передбачена наведеною статтею. Однак 
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такі підстави для розмежування означених видів відповідальності, які 

випливають із чинного законодавства, вважаємо неналежними, а тому у тій 

частині необхідно здійснити пошук шляхів законодавчого врегулювання 

розмежування цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.  

Аналогічна проблематика випливає і у разі відшкодування шкоди, яка 

заподіяна державі державним службовцем відповідно до ст. 81 Закону 

України «Про державну службу». Згідно з ч. 1 цієї статті державний 

службовець зобов’язаний відшкодувати державі шкоду, заподіяну внаслідок 

неналежного виконання ним посадових обов’язків. Як йдеться у ч. 2 

наведеного положення, шкодою, заподіяною державним службовцем 

державі, є також виплачене державою відшкодування шкоди, заподіяної 

державним службовцем третій особі внаслідок неналежного виконання ним 

посадових обов’язків. У ч. 4 зазначено, що під час встановлення розміру 

відшкодування до уваги береться майнове становище державного службовця, 

співвідношення розміру заподіяної шкоди до його заробітної плати, ризик 

виникнення шкоди, досвід державної служби, надані державному службовцю 

накази (розпорядження), а також інші обставини, у зв’язку з якими повне 

відшкодування державним службовцем шкоди буде необґрунтованим. Крім 

того, слід наголосити, що у ст. 82 встановлено порядок претензійно-позовної 

роботи в процесі притягнення до матеріальної відповідальності державних 

службовців [243]. Таким чином, можемо резюмувати, що і в цьому випадку 

гостро стоїть питання розмежування відповідальності, передбаченої у Законі 

України «Про запобігання корупції» та означеному Законі. При цьому 

єдиною правовою різницею є те, що ст. 80–82 Закону України «Про державну 

службу» не обмежують матеріальну відповідальність корупційними 

правопорушеннями, а можуть бути застосованими до будь-яких 

дисциплінарних проступків прокурорів чи інших суб’єктів протидії корупції 

в процесі реалізації їх повноважень. Крім цього також варто пам’ятати, що 

позитивним моментом даного положення є належне більш деталізоване 

регулювання питання матеріально-правової відповідальності.  
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Підсумовуючи, зауважимо, що цивільно-правова відповідальність 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури за своїм функціональним 

призначенням є, з одного боку, і засобом превенції вчинення корупційних 

правопорушень, і засобом відшкодування майнової чи моральної шкоди 

юридичним та фізичним особам, які постраждали від корупційного 

правопорушення, або ж органам прокуратури чи державі загалом. При цьому 

вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією адміністративного 

правопорушення чи злочину є обов’язковою умовою несення цивільно-

правової відповідальності.  

Натомість, за відсутності складу корупційного правопорушення чи 

злочину, однак, якщо умисними діями чи неналежним виконанням посадових 

обов’язків за ознак дисциплінарного проступку було завдано шкоди 

фізичним і юридичним особам чи державі, прокурорами або ж іншими 

суб’єктами протидії корупції в органах прокуратури може бути понесено 

матеріально-правову відповідальність у загальному порядку, передбаченому 

Законом України «Про державну службу». 

Також встановлено, що засади цивільно-правової відповідальності у 

порядку Закону України «Про запобігання корупції» є неналежним чином 

врегульовані, що ускладнює притягнення суб’єктів протидії корупції до 

даного виду відповідальності. Крім цього, на законодавчому рівні фактично в 

Законі України «Про запобігання корупції» та Законі України «Про державну 

службу» ототожнюється цивільно-правова й матеріально-правова 

відповідальність, що є неприпустимим. Відповідна ситуація також має 

вирішуватися на теоретичному й практичному рівнях. 

 Не менш важливою та найбільш поширеною є адміністративна 

відповідальність посадових осіб органів прокуратури та інших 

правоохоронних органів, до компетенції яких належить здійснення протидії 

корупції в органах прокуратури. При цьому особа, яку було притягнуто до 

такого виду відповідальності, підлягає іншим видам відповідальності, 

наприклад, обов’язковому звільненню з посади у порядку визначеному 
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законодавством. Система адміністративної відповідальності покликана 

забезпечити дієвість протидії корупції та її усунення з усіх органів державної 

влади, у тому числі і системи органів прокуратури України.  

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює такий 

склад адміністративних правопорушень: порушення обмежень щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4); порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст.  172-5); 

порушення вимог фінансового контролю (ст.  172-6); порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7); незаконне 

використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням 

службових повноважень (ст. 172-8); невжиття заходів щодо протидії корупції 

(ст. 172-9); порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з 

маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (ст.  172-9-1) [157]. Усі ці 

правопорушення, окрім останнього, стосуються в основному порядку 

управління в публічній сфері, а також у сфері господарювання. При цьому не 

всі з правопорушень, які охоплюють складами злочинів, за природою є 

корупційними діяннями, багато з окреслених складів насамперед спрямовані 

на захист адміністративно-правової діяльності з протидії корупції у тих чи 

інших органах, у тому числі в органах прокуратури.  

Варто навести думку О. Є. Панфілова, який запропонував 

адміністративні корупційні правопорушення поділити на безпосередньо й 

опосередковано корупційні [249, c. 16]. Саме така концепція покладена в 

основу нового Закону України «Про запобігання корупції» [50], де 

використовують терміни «корупційне правопорушення» та 

«правопорушення, пов’язане з корупцією». Такий підхід є слушним, адже у 

першому випадку правопорушення зазвичай є корисливим чи вчиненим з 

корисливих мотивів для інших осіб. У другому – йдеться насамперед про 

порушення встановленого порядку здійснення адміністративно-правової 

протидії корупції в органах прокуратури України, за порушення якого 

суб’єкти такої протидії нестимуть адміністративну відповідальність. 
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Очевидно, кожен із цих видів правопорушень потребує вироблення окремих 

підходів щодо протидії їх вчиненню у системі органів прокуратури України. 

Найбільш показовим прикладом у пов’язаного з корупцією 

правопорушення є, наприклад, склад адміністративного порушення 

«невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою 

органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, 

юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного 

правопорушення» [157; 405]. У такому випадку особа по суті не мала жодної 

вигоди, або ж дана вигода є недоведеною, проте сам факт невжиття заходів 

щодо протидії корупції завдає істотної шкоди усій системі протидії корупції. 

Адже останній залишає можливість правопорушнику уникнути 

відповідальності, передбаченої Законом. Відповідно, вищий за посадою 

прокурор, який виявив корупційні діяння стосовно нижчого, зобов’язаний 

реалізувати свої повноваження щодо припинення правопорушення та 

повідомлення компетентних на уповноважених осіб на реалізацію процедури 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності за 

корупційніправопорушення. В іншому випадку, його бездіяльність 

складатиме правопорушення, пов’язані з корупцією. З іншого боку, 

правопорушення, пов’язані з корупцією, сприяють уникненню можливості 

особи вчиняти приховане корупційне правопорушення. Так, приховуючи 

певне правопорушення нижчестоящого прокурора, вищий за посадою 

зазвичай розраховує на певну «лояльність» підлеглого, або ж в поодиноких 

винятках може отримати певну неправомірну вигоду від нього. За умов таких 

конклюдентних дій, виявити обидва правопорушення надзвичайно складно.  

Отже, встановивши систему адміністративних правопорушень, які 

пов’язані з корупцією, проте самі за природою не є корупційними, 

законодавець встановлює засоби протидії латентності корупційних 

правопорушень та злочинів. Адже при цьому суб’єкт протидії корупції в 

органах прокуратури при виявленому корупційному діянні зобов’язаний 

повідомити про таке правопорушення та вчинити усі передбачені законом дії, 
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в іншому разі така посадова особа сама ризикує зазнати усіх негативних 

наслідків адміністративної відповідальності за корупційні чи пов’язані з 

корупцією правопорушення.  

О. Є. Панфілов,який уже згадувався раніше, також висловив тезу, що 

адміністративні корупційні правопорушення не визнаються законодавцем 

суспільно небезпечними, проте завдають певної шкоди матеріального, 

морального чи іншого характеру суспільним відносинам, межі якої 

визначаються відповідно до закону [249, c.15; 406]. Із наведеною тезою не 

можемо погодитись, адже будь-які корупційні правопорушення, у тому числі 

ті, за які Законом встановлено адміністративну відповідальність, є суспільно 

небезпечними і неприйнятними в будь-якій сфері суспільного життя, а 

особливо в органах прокуратури України. Саме цим пояснюються жорсткі 

наслідки для особи, винної у вчиненні корупційного правопорушення, 

зокрема штраф, звільнення, внесення відповідних відомостей у публічний 

реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Таким чином, ми б 

визначили адміністративні правопорушення як суспільно шкідливі 

правопорушення, рівень суспільної небезпеки яких не викликає необхідності 

здійснювати притягнення особи до кримінальної відповідальності.  

 Беручи джо уваги наведене, адміністративна відповідальність 

посадових осіб як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

характеризується значною суворістю. При цьому адміністративно-правовим 

законодавством беруться під охорону не лише відносини з управління в 

органах прокуратури, які можуть постраждати від корупційних корисливих 

злочинів, а й загальна система адміністративно-правової протидії корупції, 

оскільки особа, порушивши вимоги щодо протидії корупції, може підлягати 

аналогічній суворій мірі відповідальності й бути звільненою з органів 

прокуратури. Особливу роль у системі адміністративно-правової протидії 

корупції відіграють адміністративні правопорушення, що пов’язані з 

корупцією (не корупційні безпосередньо), оскільки вони знижують 
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латентність корупційних виявів та забезпечують ефективність системи 

протидії корупції загалом. 

 Найбільш суворим видом юридичної відповідальності, що може бути 

застосованим до уповноважених осіб на здійснення протидії корупції в 

органах прокуратури, є кримінальна відповідальність. 

Як зазначається у примітці до ст. 45 Кримінального кодексу України, 

корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, 

передбачені ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, а у випадку їх вчинення 

шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені 

ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу [250]. Відповідна 

система злочинних корупційних посягань спрямована на забезпечення 

правопорядку у всіх сферах суспільного життя та якнайефективніше 

викорінення корупції, у тому числі з правоохоронних органів. У системі 

органів прокуратури дотримання правопорядку має особливе значення. Отже, 

необхідно приділити особливу увагу, щоб відповідні положення виконували 

свою превентивну функцію та забезпечували відсутність злочинності в тих 

органах, які визначаємо як правоохоронні. Доцільно зауважити, що засоби 

кримінальної протидії корупції мають поєднуватися з ефективною системою 

адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури. Лише за 

таких умов можна буде вести мову про ефективну діяльність з приводу 

протидії корупції в органах прокуратури України. 

Характеризуючи кримінальну відповідальність за корупційні 

правопорушення, у науці послуговуються такими праворозуміннями 

корупційних злочинів. Приміром М. І. Мельник визначав їх як злочини, що 

полягають у неправомірному використанні (зловживанні) посадовими 

особами органів державної влади або органів місцевого самоврядування 

наданої їм влади або свого посадового становища в особистих інтересах або 

інтересах третіх осіб [251, c. 128]. В. М. Куц та Я. О. Тирньова вбачають у 

корупційному злочині передбачене в Особливій частині КК України 

суспільно небезпечне діяння, яке містить ознаки корупції та корупційного 
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правопорушення [252, c. 33]. Також корупційний злочин розкривають як 

будь-який умисний злочин, що вчиняється посадовою особою органу 

державної влади чи місцевого самоврядування з використанням свого 

службового становища з корисливих мотивів, іншої особистої зацікавленості 

або для задоволення інтересів третіх осіб [253, c. 24–26]. Таким чином, у 

науці існують різні погляди щодо визначення корупційного злочину. 

А. В. Савченко, проаналізувавши багато інших позицій, доходять висновку 

щодо проблемності питання визначення злочину як такого, який є 

корупційним. Науковець наголошує, що станом на сьогодні існує багато 

дискусій з приводу включення чи виключення тих чи тих складів злочинів із 

категорії корупційних [254, c. 9, 41]. Із цим варто погодитися. Однак станом 

на сьогодні для визначення особливостей кримінальної відповідальності за 

корупційні правопорушення, щодо яких здійснюється протидія в органах 

прокуратури, необхідно використовувати відповідне розуміння цієї категорії, 

яке чітко визначене в Кримінальному кодексі України. Крім цього, потрібно 

зауважити, що посадові особи правоохоронних органів у процесі здійснення 

протидії корупції в органах прокуратури можуть вчиняти інші злочини, які 

не визначаються як корупційні, однак завдають істотної шкоди порядку та 

ефективності такої діяльності.  

Найпоширенішими злочинами у сфері протидії корупції, яких можуть 

допустити посадові особи, на наше переконання, складаються зі злочинів, 

передбачених розділом XVII Кримінального кодексу України: злочини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Серед них зустрічаються зловживання владою або 

службовим становищем (ст. 364); перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365); декларування 

недостовірної інформації (ст. 366-1); прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368); незаконне 

збагачення (ст. 368-2); зловживання впливом (ст. 369-2); провокація підкупу 

(ст. 370) [250]. Хоча не усі відповідні діяння належать до категорії 
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«корупційних злочинів», однак даними злочинними діяннями може бути 

завдано істотної шкоди системі протидії корупції в органах прокуратури. При 

цьому особливу увагу необхідно звернути на такий «не корупційний» злочин 

як «службова недбалість». Адже за відсутності конкретних корупційних 

намірів особа, яка займає адміністративну посаду в органах прокуратури, 

може неналежно виконувати свої посадові обов’язки, чим завдати істотну 

шкоду системі протидії корупції та органам прокуратури загалом.  

Таким чином, кримінальна відповідальність посадових осіб, 

уповноважених здійснювати протидію корупції в органах прокуратури 

забезпечує правопорядок у сфері такої діяльності не лише системою 

корупційного складу злочину та покарань за них, а й іншими складовими 

злочину, якими передбачена кримінальна відповідальність у сфері 

відповідної службової діяльності чи суміжними злочинами. Наприклад, 

істотну шкоду системі протидії корупції в органах прокуратури можуть 

завдати злочини проти правосуддя, як-то: притягнення завідомо невинного 

до кримінальної відповідальності прокурором (ст. 372), чи втручання у 

діяльність судових органів (ст. 376), або ж розголошення відомостей про 

заходи безпеки стосовно особи, взятої під захист (ст. 381) тощо [250]. Щодо 

останньої, наближений склад адміністративного правопорушення, наприклад, 

визначається як правопорушення, що пов’язане з корупцією. 

 Отже, кримінальна відповідальність посадових осіб правоохоронних 

органів як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури є найбільш 

суворим видом юридичної відповідальності. Захист системи протидії 

корупції в органах прокуратури здійснюється як кримінально-правовими 

положеннями, склад злочину яких прямо віднесено законодавством до 

категорії адміністративних, так і тими, які такими не є, однак часто 

вчиняються у процесі протидії корупції в органах прокуратури та становлять 

істотну загрозу відповідній діяльності.  

 До окресленої системи юридичної відповідальності слід віднести також 

особливий вид відповідальності, що має ретроспективний характер та 
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здійснюється на підставі Закону України «Про очищення влади», який можна 

схарактеризувати як відповідальність з підстав люстрації.  

 Із приводу визначення самого поняття «люстрації» у науці розглянуто 

безліч точок зору, кожну з яких аналізувати в межах цього дослідження, на 

нашу думку, є недоцільним. Однак один із підходів до визначення поняття 

«люстрації» є її бачення як міри відповідальності. З цього приводу цікавою є 

позиція М. О. Мартиненко, за якою люстрація – це певний симбіоз 

політичної та моральної відповідальності носія державної влади, а отже – 

форма соціальної відповідальності. У подальшому науковець доходить 

висновку, що рівною мірою люстрація за природою є і юридичною 

відповідальністю [255, c. 137–139]. Хоча ми не зовсім погоджуємося з 

аргументацією та результатом, що відображені у наведеній публікації 

науковця, однак цілком погоджуємося, що люстрацію слід розглядати як 

особливий вид юридичної відповідальності. Тож саме результатом 

юридичної відповідальності є ті чи інші негативні юридичні наслідки, про які 

ітиметься далі.  

 Відповідно до ч. 8 ст. 3 Закону України «Про очищення влади», 

протягом десяти років з дня набрання цим документом чинності, посади, 

щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати 

особи, стосовно яких перевіркою встановлено невірогідність відомостей 

щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за 

попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», та/або невідповідність 

вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їхніх деклараціях, 

набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1-10 

ч. 1 ст. 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел [121]. 

Таким чином, наведеним законодавчим актом встановлено ще один 

особливий вид відповідальності, яким визначено заборону займати певні 

посади. Останній у будь-якому разі взаємопов’язаний із протидією корупції в 
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органах прокуратури, адже багато посадових осіб, які були уповноваженими 

на протидію корупції в органах прокуратури, підпадали під заборони, 

визначені у наведеному законодавчому акті, з підстав невідповідності 

відомостей щодо наявності майна зазначених у відповідних деклараціях. 

Беручи до уваги наведене, можна з переконливістю зазначити, що 

система юридичної відповідальності посадових осіб правоохоронних органів 

як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, є незамінним 

елементом забезпечення належних та ефективних адміністративно-правових 

відносин щодо протидії корупції як у самій системі органів прокуратури, так 

і у відносинах із зовнішніми суб’єктами. Саме юридична відповідальність 

відіграє функцію превенції вчинення корупційних правопорушень та 

злочинів. Також система відповідальності забезпечує належну дисципліну 

посадових осіб, до повноважень яких певною мірою належить здійснення 

протидії у сфері протидії корупції. Особливу увагу в наведеній сфері слід 

приділяти відповідальності прокурорів, які займають адміністративні посади 

в органах прокуратури.  

Насамперед найбільш загальним і незамінним елементом системи 

юридичної відповідальності, про яку йдеться, є інститут дисциплінарної 

відповідальності прокурорів. Адже він дає можливість притягнути до 

відповідальності за ті дисциплінарні проступки, які злочином чи 

адміністративним правопорушенням не є, однак завдають істотної шкоди 

системі протидії корупції в Україні. Крім цього, дисциплінарна 

відповідальність доповнює адміністративну й кримінальну, адже саме у 

межах даного інституту відбувається звільнення з посад осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення чи злочини.  

Цивільно-правова відповідальність полягає в тому, що остання 

забезпечує механізм відшкодування прокурором чи іншою особою 

правоохоронного органу, які вчинили корупційне адміністративне 

правопорушення або ж злочин, шкоди, що може бути завдана як фізичній, 

так і юридичній особі або державі. При цьому законодавство необґрунтовано 
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ототожнило за правовою природою цивільно-правову й матеріально-правову 

відповідальність, встановивши аналогічний підхід до її визначення у Законі 

України «Про запобігання корупції» та Законі України «Про державну 

службу». Матеріально-правова відповідальність може бути застосована і за 

правопорушення у сфері протидії корупції в органах прокуратури, яке не 

визначається як корупційне. У будь-якому випадку слід знайти інший підхід 

до розмежування відповідних видів юридичної відповідальності.  

Основу системи юридичної відповідальності, яка, на наше 

переконання, має найбільший вплив на діяльність з приводу протидії 

корупції в органах прокуратури складає адміністративна відповідальність. 

Саме в межах адміністративної відповідальності встановлено широкий 

спектр корупційних правопорушень та порушень, що пов’язані з корупцією, 

які, з одного боку, є засобами протидії корупції, з іншого – забезпечують 

протидію корупції на належному рівні. 

Найбільш суворим видом юридичної відповідальності, яку можуть 

понести суб’єкти протидії корупції в органах прокуратури, є кримінальна 

відповідальність. Остання представлена як відповідальність за корупційні 

злочини, так і злочини, які законодавством не віднесені до категорії 

корупційних, однак завдають шкоди організації протидії корупції в органах 

прокуратури.  

 Завершує систему юридичної відповідальності у сфері протидії 

корупції в органах прокуратури відповідальність з підстав люстрації, яка має 

ретроспективний характер. Однак остання, виконуючи свої превентивні 

функції, також забезпечує превенцію корупції у сфері протидії даному явищу 

в прокуратурі.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Запропоновано класифікацію суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури України: 



232 

 

 

1) за характером адміністративно-правового статусу: 

– уповноважені держані органи влади, їх підрозділи та посадові особи; 

– громадян та їхніх об’єднань; 

2) за фактором структурної та ієрархічної належності суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури: 

– внутрішні суб’єкти протидії корупції (ті, що входять у систему органів 

прокуратури); 

– зовнішні суб’єкти протидії корупції (ті, що здійснюють протидію 

корупції в органах прокуратури, проте не належать до її системи); 

3) за функціональним призначенням у механізмі протидії корупції в 

органах прокуратури можна виділити: 

– органи, що приймають антикорупційну політику на 

загальнодержавному рівні (ВРУ); 

– органи, що реалізують антикорупційну політику на 

загальнодержавному рівні (НАЗК); 

– органи з координаційними функціями та повноваженнями у сфері 

протидії корупції (КМУ, Президент України, місцеві органи загальної 

компетенції тощо); 

– органи, що здійснюють безпосередню правоохоронну діяльність у 

частині реалізації проваджень щодо корупційних адміністративних 

правопорушень чи злочинів (НАБУ, САП, прокурори як особи, що складають 

протокол про корупційне правопорушення чи державні обвинувачі, СБУ, 

Національна поліція України, ДБР); 

– прокурори, що протидіють корупції як керівники органів прокуратури 

чи їх підрозділів; 

– органи та особи, що сприяють протидії корупції в органах 

прокуратури; 

– судові органи; 

4) за рівнем спеціалізації: 
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– органи та особи, для яких протидія корупції є основною сферою 

діяльності (НАБУ; САП; НАЗК); 

– правоохоронні органи, для яких протидія корупції є частиною 

загальної правоохоронної діяльності (СБУ; Національна поліція України; 

підрозділи прокуратури; ДБР); 

– органи та особи, для яких протидія корупції не є основною сферою 

діяльності, а здійснюється у міру адміністративно-правового статусу 

(адміністративні посади в органах прокуратури, якщо діяльність не 

здійснюється у статусі правоохоронців, КМУ, ВРУ, Президент України та ін).  

2. Основними функціями протидії корупції в органах прокуратури є: 

1) правоохоронна функція – розслідування корупційних 

правопорушень та злочинів в органах прокуратури України; 

2) управлінська функція – управління антикорупційною діяльністю в 

органах прокуратури; 

3) координаційна функція – координація діяльності органів досудового 

розслідування органами прокуратури, або ж координація діяльності інших 

суб’єктів протидії корупції; 

4) наглядова функція – нагляд прокуратурою за законністю 

оперативно-розшувової діяльності та досудового розслідування, що 

здійснюється органами прокуратури за органами досудового розслідування 

та включає і може охоплювати за предметом також корупційні вияви у 

процесі відповідної діяльності; 

5) запобіжна функція – усунення умов, що сприяють корупції в органах 

прокуратури України. 

3. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб правоохоронних 

органів у сфері протидії корупції в органах прокуратури України є 

особливим засобом відповідальності, який настає як безпосередньо за 

корупційні чи пов’язані з ними правопорушення чи злочини та рівною мірою 

за неналежне виконання своїх посадових обов’язків у сфері адміністративно-

правової протидії корупції. У першому випадку – інститут дисциплінарної 
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відповідальності доповнює інші види відповідальності та дозволяє звільнити 

прокурора чи іншу уповноважену посадову особу, яка здійснює заходи 

протидії корупції в  органах прокуратури. У другому випадку – 

дисциплінарна відповідальність забезпечує в основному сумлінне виконання 

адміністративних та інших посадових обов’язків у сфері протидії корупції, 

оскільки може наставати не лише за конкретні незаконні дії, а й за неналежне 

виконання своїх обов’язків, а в окремих випадках – і за негативний результат 

діяльності.  

 4. Цивільно-правова відповідальність суб’єктів протидії корупції в 

органах прокуратури за своїм функціональним призначенням є засобом 

превенції вчинення корупційних правопорушень, а також засобом 

відшкодування майнової чи моральної шкоди юридичним та фізичним 

особам, які постраждали від корупційного правопорушення, або ж органам 

прокуратури чи держави загалом. При цьому вчинення корупційного чи 

пов’язаного з корупцією адміністративного правопорушення чи злочину, є 

обов’язковою умовою несення цивільно-правової відповідальності. 

Натомість, за відсутності складу корупційного правопорушення чи злочину, 

але, якщо умисними діями чи неналежним виконанням посадових обов’язків 

і ознак дисциплінарного проступку було завдано шкоди фізичним та 

юридичним особам чи державі, прокурорами або іншими суб’єктами протидії 

корупції в органах прокуратури, може бути понесено матеріально-правову 

відповідальність у загальному порядку, передбаченому Законом України 

«Про державну службу». 

Також встановлено, що засади цивільно-правової відповідальності у 

порядку Закону України «Про запобігання корупції» є неналежним чином 

врегульовані, що ускладнює притягнення суб’єктів протидії корупції до 

даного виду відповідальності. Зокрема, на законодавчому рівні фактично у 

Законі України «Про запобігання корупції» та Законі України «Про державну 

службу» ототожнюється цивільно-правова й матеріально-правова 
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відповідальність, що є неприпустимо. Відповідна ситуація також має 

вирішуватись на теоретичному і практичному рівні. 

5.  Адміністративна відповідальність посадових осіб як суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури характеризується значною 

суворістю. При цьому адміністративно-правим законодавством беруться під 

охорону не лише відносини з управління в органах прокуратури, які можуть 

постраждати від корупційних корисливих злочинів, а й загальна система 

адміністративно-правової протидії корупції, оскільки особа, порушивши 

вимоги щодо протидії корупції, може підлягати аналогічній відповідальності 

та бути звільненою з органів прокуратури. Особливу роль у системі 

адміністративно-правової протидії корупції відіграють адміністративні 

правопорушення, що пов’язані з корупцією (не корупційні безпосередньо), 

оскільки вони знижують латентність корупційних виявів та забезпечують 

ефективність системи протидії корупції загалом. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМИ, МЕТОДИ, РІВНІ ТА НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ  

 

4.1 Адміністративно-правові форми та методи протидії корупції 

в органах прокуратури в Україні 

 

 Для наукового осмислення протидії корупції в органах прокуратури 

важливе місце посідає питання адміністративно-правових форм та методів, 

які використовуються з метою належного забезпечення відповідної 

діяльності [256]. Це зумовлено тим, що протидія корупції здійснюється у 

конкретному правовому порядку, в якому правовідносини між суб’єктами 

існують у межах загальної системи адміністративно-правових зв’язків з 

відповідним підпорядкуванням відносин між суб’єктами протидії 

положенням адміністративного законодавства та прийнятих на його основі 

підзаконних адміністративно-правових актів. Усе це вказує, що протидія 

корупції здійснюється з використанням відповідних форм та методів, які 

притаманні адміністративно-правовому праву загалом з урахуванням 

особливостей діяльності з протидії корупції в органах прокуратури. 

 Адміністративно-правові форми протидії корупції в органах 

прокуратури – збірна категорія, яка розкриває формалізований порядок 

здійснення антикорупційної діяльності. Саме цей порядок уможливлює 

здійснити розмежування за видами конкретних дій з протидії корупції та в 

подальшому визначити процедури адміністративно-правових проваджень 

щодо здійснення протидії корупції, які встановлені законодавством України. 

Різні корупційні вияви, які було розкрито у процесі функціонування 

прокуратури, потребують відповідної реакції суб’єктів антикорупційної 

діяльності, яка запускатиме в дію загальний механізм адміністративно-

правової протидії корупції з використанням різних інститутів 

адміністративного права та їх поєднання. Зміни у законодавстві щодо 
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протидії корупції, а також суттєвий перегляд функціонального призначення 

органів прокуратури України сприяє, встановленню в системі прокуратури 

України спеціальних антикорупційних суб’єктів і робить дослідження 

адміністративно-правових форм протидії корупції в органах прокуратури 

України сьогодні особливо актуальними. 

 Щодо методів протидії корупції в органах прокуратури України, то тут 

йдеться про використання в діяльності з протидії корупції того 

інструментарію, який наданий положеннями адміністративного права. Саме 

методи протидії корупції визначатимуть тип ієрархічних взаємозв’язків між 

суб’єктами протидії корупції та підконтрольними суб’єктами. Такі методи 

визначають конкретний порядок взаємодії між відповідними державними 

органами та їх уповноваженими посадовими особами в процесі 

антикорупційної діяльності. Прийняття нового антикорупційного 

законодавства, яким змінено, зокрема, концептуальний підхід до протидії 

корупції, суттєве зменшення повноважень в органах прокуратури України та 

структурування функціонального призначення підрозділів прокуратури 

України у сфері протидії корупції, а також загальна тенденція до зміни 

принципів взаємодії органів прокуратури України з іншими суб’єктами, 

обмежуючи прокуратуру тими функціями, які або ж прямо стосуються 

забезпечення державного обвинувачення в суді, або ж опосередковано їх 

зачіпають, робить актуальним перегляд питання адміністративно-правових 

методів протидії корупції в органах прокуратури України. 

 Отже, адміністративно-правові форми та методи становлять науковий 

інтерес серед дослідників і зумовлюють ряд теоретичних проблем, які, 

станом на сьогодні, наукою не вирішені. Крім цього, наявні в доктрині 

розроблення мають бути переглянуті з огляду на суттєві зміни в 

антикорупційному законодавстві та підході як до організації протидії 

корупції в державі загалом, так і до ролі й функціонального призначення 

органів прокуратури України. Наведені аспекти потребують актуалізації 

наукових поглядів та усунення прогалин, що утворилися в системі наукових 



238 

 

 

знань з приводу загальної протидії корупції та її особливостей у системі 

органів прокуратури України.  

Питанням адміністративно-правових форм та методів присвячено 

багато наукових досліджень, серед яких такі вчені в галузі адміністративного 

права, як М. Ю. Бездольний, І. А. Дьомін, М. В. Буроменський, А. В. Гайдук, 

М. В. Грищенко, Д. Г. Заброда, Т. О. Коломоєць, М. І. Мельник, 

Ю. П. Мірошник, С. В. Невмержицький, О. О. Онищук, О. В. Сердюк, 

О. В. Терещук, В. В. Фесенко, Ф. П. Шульженко та ін. Тези, надані цими 

дослідниками, становитимуть теоретичну основу досліджень у наведеному 

напрямі. Отже, наявність наукової дискусії щодо таких категорій, як 

адміністративно-правові форми та методи, які використовуються в 

адміністративному праві, роблять доцільним екстраполювати наведені 

категорії на систему протидії корупції в органах прокуратури України.  

Адміністративно-правова форма – збірне поняття, яке складається з 

іменника «форма» та прикметника «адміністративно-правова», яка є 

означенням форми і дає можливість конкретизувати ту сукупність об’єктів, 

які описуємо даною дефініцією. Форма – поняття багатозначне і може 

тлумачитися в таких значеннях як форма – це будь-яке зовнішнє вираження 

якогось змісту; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний з його 

сутністю, змістом; внутрішня організація змісту; спосіб існування і 

вираження змісту [257, с. 501; 258, с. 612]. З огляду на наведене, можна 

резюмувати, що формою є зовнішнє вираження певного об’єкта матеріальної 

чи нематеріальної дійсності. Тому під адміністративно-правовою формою 

передусім слід вважати той зовнішній вияв адміністративних правовідносин, 

який існує у системі тих чи інших органів публічної адміністрації. При цьому 

не слід забувати, що форма як дефініція вказує не лише на зовнішній вияв 

якого-небуть предмета, а й передбачає його певну природну 

структурованість (упорядкованість). Таким чином, під адміністративно-

правовою формою також мається на увазі певна упорядкованість 
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адміністративних правовідносин, які відповідають встановленому 

законодавством порядку здійснення тих чи тих дій.  

Із філософської точки зору «форма» розглядається як спосіб існування 

змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз [2, с. 1543]. 

Такий підхід відображений і в багатьох інших довідкових джерелах, де 

форма розглядається як тип побудови, спосіб організації чого-небудь [259, 

с. 617]. Тож, якщо йдеться про форму, а тим паче адміністративно-правову, 

то цим поняттям охоплюється сукупність двох аспектів: 1) зовнішній вираз; 

2) певна упорядкованість. Усе це дає можливість описати форми, в межах 

яких органи прокуратури протидіють корупції в Україні.  

Поняття адміністративно-правової форми та їх види є предметом 

наукових досліджень багатьох науковців у сфері адміністративного права. 

Наприклад, В. О. Шамрай і В. К. Шкарупа розглядають адміністративно-

правову форму як виражену ззовні дію виконавчого органу чи його посадової 

особи, яка здійсненюється в межах його компетенції з метою досягнення 

поставлених перед ним цілей та зумовлює настання певних наслідків [260, 

с. 112]. Таким чином форма дії – те, що простежується ззовні. При цьому слід 

наголосити на тій обставині, що зовнішній вияв дії має здійснюватися 

винятково у межах компетенції державного органу, яка встановлюється та 

виражена в адміністративно-правових нормах. Тобто у правовідносинах 

щодо протидії корупції в органах прокуратури, адміністративно-прпвова 

форма – це той структурований вияв діяльності суб’єктів протидії корупції в 

органах прокуратури, який може бути виявлений будь-яким іншим 

суб’єктом. Йдеться про вчинення саме юридично-значущих дій, які зазвичай 

набувають документальної чи електронно-документальної форми вираження. 

Так, планування, спостереження, дії суб’єктів протидії корупції, здійснені в 

межах оперативно-розшукової діяльності, виявлення адміністративних 

корупційних правопорушень, визначення планів роботи інших не завжди 

повною мірою можуть бути простежені ззовні з огляду на те, що частина 

такої діяльності є внутрішньою інтелектуальною діяльністю суб’єкта 
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протидії корупції, спрямованою на досягнення конкретного результату у 

сфері антикорупційної діяльності.  

Однак ця діяльність у подальшому об’єктивується шляхом прийняття 

тих чи інших актів суб’єктів протидії корупції, сукупність яких може бути 

вивченою і проаналізованою іншими суб’єктами. Ці акти як юридично 

значущі дії чи рішення можуть бути предметом відомчого контролю, 

предметом оскарження, предметом вивчення й удосконалення. Однак 

характерною ознакою є визначення їх форми, що передбачає процедуру 

вчення дій та зовнішній вираз документа. У сукупності такі дії, вчинені на 

підставі норм адміністративного права, створюють упорядковану 

послідовність, у межах якої можна виявити конкретні правовідносини з 

приводу протидії корупції в органах прокуратури України. 

Подібну позицію висловлює А. Ю. Нашинець-Наумова, яка розуміє під 

поняттям «адміністративно-правова форма» здійснення передбаченої 

нормативно-правовими актами характерної діяльності суб’єктів, за 

допомогою якої відбувається реалізація їх функції [261, c. 46]. При цьому 

науковець розглядав адміністративно-правову форму не лише як діяльність 

державних органів, а й як відповідну діяльність будь-яких органів 

управління. За змістом надане розуміння поняття адміністративно-правової 

форми відповідає загальному розумінню цієї категорії, однак основна 

сутність його акцентується не на зовнішньому вираженні, а на діяльності та 

функціях, які виконуватиме той чи інший суб’єкт. 

Т. М. Тимчишин, осмислюючи проблематику протидії 

правопорушенням, висловлює тезу, що під формою протидії 

правопорушенням потрібно розуміти дії органів виконавчої влади і 

виконавчо-розпорядчих органів місцевого самоврядування, їх системних 

утворень і посадових осіб, громадських формувань з охорони громадського 

порядку з видання адміністративно-правових актів і укладення 

адміністративно-правових договорів, а також інші дії вказаних органів і 

посадових осіб, що призводять до адміністративно-правових наслідків з 
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виявами функцій і методів протидії правопорушенням [262, с. 169]. Таким 

чином, під формою слід розуміти певний інституційно визначений процес. 

Як випливає із наведених раніше позицій науковців, ключовим у даному 

випадку є адмінстративно-правові акти, за відсутності яких складно вести 

мову про певний зовнішній вияв адміністративно-правової діяльності. Такі 

акти нерозривно пов’язані з функціями і методами, які виконує той чи інший 

суб’єкт протидії такого негативного явища як корупція в органах 

прокуратури України. Останні можуть бути реалізовані в строго 

відповідному порядку, визначеному адміністративно-правовим 

законодавством та на основі компетенції, яка визначена в ньому. 

В. І. Литвиненко, досліджуючи види адміністративно-правових форм 

протидії корупції в Україні, розглядав відповідну категорію як об’єктивне 

зовнішнє вираження адміністративно-правових норм і актів, а також 

інституційно-правову структуру органів публічної адміністрації, які 

виявляються у повноваженнях суб’єктів публічної адміністрації та 

здійснюваних на їх основі діях щодо запобігання, виявлення і боротьби з 

корупцією, спрямованих на створення потенційно несприятливих умов для 

здійснення корупційних діянь, обмеження можливості розвитку корупції, 

виявлення наявної корумпованості у суспільстві, сприяння подоланню та 

викоріненню корупції з державно-владного апарату й інших сфер 

суспільного життя шляхом усунення наслідків корупції, притягнення винних 

у корупційних правопорушеннях до юридичної відповідальності, поновлення 

прав та інтересів осіб, що були порушені корупційним діянням [263, c. 152]. 

Таким чином, науковець, розкриваючи поняття адміністративно-правових 

форм, акцентує увагу на повноваженнях державного органу. Такий підхід 

необхідно підтримати, адже зовнішня дія будь-якого державного органу 

може бути здійснена винятково на підставі повноважень наданих 

законодавчими актами. Якщо ж орган державної влади виходить за межі 

таких повноважень, вести мову про дотримання тієї чи іншої 

адміністративної форми як певного порядку, визначеного матеріальними та 
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процесуальними законодавчими актами, буде необґрунтовано. Також, 

розглядаючи форми протидії корупції, вчений звертає увагу на відповідні 

функції та бажаний результат протидії корупції. І хоча таке згадування у 

визначенні самого поняття не є обов’язковим, однак ми підтримуємо позицію 

науковця, адже використання тих чи інших форм протидії корупції завжди 

спрямоване на реалізацію конкретних функцій, мети та завдань такої 

протидії.  

Більш узагальнене розуміння аналізованій категорії надають 

Ю. П. Битяк та В. В. Зуй, які розглядають адміністративно-правові форми як 

зовнішнє вираження конкретних дій державного органу, його структурних 

підрозділів та посадових осіб (службовців), що використовуються у процесі 

державної виконавчої діяльності і спрямовані на реалізацію функцій 

управління [264, с. 91; 407]. Як вже зазначалося, дія органу в 

адміністративних правовідносинах зазвичай виявляється у сукупності актів, 

що розкривають та фіксують сутність юридично-значущої діяльності органів 

публічної адміністрації. Так, органи прокуратури з метою виявлення 

корупційних правопорушень можуть вчинити значну сукупність фактичної 

діяльності. Однак юридичне значення матиме саме сукупність актів, у яких 

зафіксовано відповідну діяльність та її юридичний результат. Саме ці акти є 

підставою для подальших дій з приводу притягнення винних осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення до відповідальності. 

Якщо розглядати адміністративно-правову форму як інформаційний 

феномен, це дасть можливість об’єктивізувати антикорупційну діяльність 

суб’єктів протидії корупції, зробити таку діяльність інформаційно придатною 

для сприйняття її іншими реципієнтами правовідносин, забезпечити 

можливість юридичного значення антикорупційної діяльності, на підставі 

якого уповноважений орган може прийняти те чи інше рішення. Наприклад, 

саме виявлення корупційного правопорушення, вчинене працівником органу 

прокуратури без прийняття відповідних процедурних рішень не має 

юридичного значення для уповноваженого суб’єкта. І тільки після вчинення 
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ряду юридично важливих дій у формі, визначеній законодавством, серед 

яких, наприклад, проведення службового розслідування та його 

документування, складення протоколу про адміністративне правопорушення 

та його направлення до суду, забезпечення процесуального супроводження 

протоколу, прийняття рішення щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, повідомлення органів досудового розслідування 

корупційних злочинів про вчинення корупційного правопорушення тощо, 

результат від такої антикорупційної діяльності буде юридично значущим. 

Отже, адміністративно-правова форма – це одна з ключових категорій, крізь 

призму якої розкривається антикорупційна діяльність органів прокуратури чи 

інших суб’єктів протидії корупції і дотримання якої визначає юридичне 

значення та законність проведених антикорупційних заходів. 

Цікавою є теза В. В. Малікова, відповідно до якої формою 

правоохоронної діяльності міліції у сфері охорони громадського порядку 

необхідно розуміти однорідні за своїм характером та правовою природою 

групи правоохоронних дій, що мають зовнішній вираз, за допомогою яких 

забезпечується охорона прав фізичних і юридичних осіб, громадський 

порядок, громадська безпека та здійснюється боротьба з правопорушеннями 

[265, с. 147]. У даному визначенні необхідно звернути увагу, що ключовим є 

критерій однорідності правових дій та характеристика адміністративно-

правових фору як таких. Очевидно, форма передбачає певний порядок та 

послідовність, за якими мають здійнсюватися відповідні досліджувані дії.  

З огляду на наведене, головними елементами, які визначають 

адміністративно-правову форму протидії корупції в органах прокуратури 

України, є адміністративно-правова норма. У ній визначено компетенцію 

суб’єкта протидії корупції, порядок реалізації повноважень та чітку 

послідовність вчинення тих чи інших юридично-значущих дій. На підставі 

цієї норми, суб’єкт протидії корупції вчиняє адміністративно-правовий акт, 

який по суті є зовнішнім виявом дій суб’єкта, а їх сукупність складає 

адміністративно-правову та адміністративно-процедурну форму.  
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Із наведеног висновується, що під адміністративно-правовими формами 

протидії корупції в органах прокуратури України потрібно розуміти 

зовнішній вияв діяльності суб’єкта протидії корупції в органах прокуратури 

України, яка здійснюється на підставі, в порядку та в межах компетенції, 

передбаченої адміністративно-правовими нормами, який об’єктивується 

адміністративно-правовими актами та їх сукупністю у послідовності й 

порядку, визначеному законодавством та підзаконними нормативно-

правовими актами, зокрема, але не виключно внутрішніми актами самої 

прокуратури України.  

По суті, коли йдеться про адміністративні правовідносини, такі форми 

слід розглядати в межах конкретної адміністративно-правової процедури, яка 

охоплюється поняттям адміністративного процесу. Таким чином, 

досліджувана форма завжди передбачає дотримання положень матеріального 

адміністративного законодавства та процедурних норм. Порушення як 

матеріально-правової складової, так і процесуального порядку може 

призвести до визнання незаконними дій суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури України, скасування прийнятих рішень, або ж відмова від 

задоволення судом вимог антикорупційних суб’єктів, які висуваються в 

порядку проваджень щодо справ про адміністративні корупційні 

правопорушення чи в порядку кримінального процесуального права. Як 

наслідок, винна в корупційних діяннях особа може уникнути 

відповідальності за свої дії, система протидії корупції буде мати суттєві 

недоліки, а органи прокуратури нестимуть чергові репутаційні ризики в очах 

громадянського суспільства.  

З метою визначення конкретних форм протидії корупції в органах 

прокуратури, доцільно дослідити види адміністративно-правових форм, 

виділених у науці.  

Серед науковців у сфері адміністративного права найпоширенішим є 

поділ на правові та неправові форми управлінської діяльності (державного 

управління) [221, с. 101; 266, с. 172]. Основним критерієм такого поділу 
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форм вважається настання чи ненастання правових наслідків [267, с. 101]. 

В. І. Литвиненко ведучи мову про адміністративно-правові форми, зауважує, 

що треба відкинути усі форми державного управління, які не можна віднести 

до неправових [263, c. 153]. По суті праивльним є те, що форми діяльності 

органів державної влади, як і органів прокуратури чи інших суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури, можуть мати різні правові наслідки, 

а в окремих випадках такі наслідки можуть і не настати. Позаяк 

антикорупційна діяльність у прокуратурі України може вважатися однією з 

функцій державного управління, яка реалізується у цьому органі, відповідну 

тезу можемо справедливо застосувати і до певних органів діяльності 

прокуратури України. Водночас, розглядаючи саме адміністративно-правові 

форми протидії корупції, слід звернути увагу саме на такі форми, які 

науковці в галузі державного управління відносять до правових. 

 Очевидно, окремі аспекти протидії корупції в органах прокуратури 

повинні мати виховні, організаційні чи інші цілі і не стосуватися прийняття 

формально-визначених адміністративно-правових актів. Однак і 

антикорупційна діяльність, передбачена законодавчими актами, не завжди 

може мати юридичні наслідки. Так, оперативно-розшукова діяльність, чи 

перманентний антикорупційний контроль, за відсутності фактів корупційних 

правопорушень можуть не мати правових наслідків, однак це не є підставою 

для віднесення означеної діяльності до інших «неправових» засобів. При 

цьому слід звернути увагу, що класичні організаційні форми протидії 

корупції в органах прокуратури зазвичай втілюються на підставі 

адміністративно-правових норм, зокрема положень антикорупційної 

стратегії, що оформлюється відповідними внутрішніми актами осіб та 

здійснюється у прокуратурі за організаційно-розпорядчими функціями. 

Оформлюється така діяльність виданням наказу, або ж розпорядження.  

 Тому ми більше схиляємося до визначення форм протидії корупції – 

адміністративно-правових (суто правових) та організаційно-правових. 

Підставою для поділу таких форм будуть не юридичні наслідки тих чи інших 
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аспектів антикорупційної діяльності, а сама сутність здійснюваних форм та їх 

конкретне визначення. Тож організаційно-правові форми матимуть такі 

ознаки: підвищений рівень дискреції повноважень суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури; менший рівень формально визначених 

адміністративних меж діяльності; правова гнучкість, доцільність 

застосування у різних ситуаціях поряд із суто адміністративно-правовими 

формами. У даному випадку можна резюмувати, що адміністративно-правові 

форми протидії корупції в органах прокуратури є ефективними за умови їх 

вдалого поєднання з організаційно-правовими. При цьому реалізація 

адміністративно-правових форм – прерогатива адміністративної діяльності 

керівників органів прокуратури, які вирішують внутрішньо-організаційні 

питання прокуратури України як ієрархічної системи органів державної 

влади.  

 Слід зазначити, що адміністративно-правова форма передбачає 

прийняття конкретного адміністративно-правового акта за результатами її 

вчинення. Крім цього, передбачається конкретна процедура (процес) як 

формально визначена послідовність дії. Тому саме на основі цих ознак можна 

визначити форму державного управління як адміністративно-правову. 

 У нашому випадку доцільніше зосередити дослідницьку увагу на 

класифікації і конкретних видах адміністративно-правових форм протидії 

корупції в органах прокуратури України.  

Т. О. Коломоєць серед адміністративно-правових форм виділяє: 

адміністративну нормотворчість; прийняття адміністративних 

(індивідуальних) актів; укладення адміністративних договорів; здійснення 

(учинення) інших юридично значущих дій [266, с. 173]. Подібної думки 

дотримується Ю. П. Битяк: видання нормативних актів управління; видання 

індивідуальних (ненормативних, адміністративних) актів управління [268, 

с. 135]. Наведені адміністративно-правові форми М. І. Риженко зараховує до 

загальних форм. Натомість, науковець виокремлює такі спеціальні 

адміністративно-правові форми, які застосовуються до вузьких сфер 
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адміністративно-правового регулювання. До останніх вчений зараховує 

виконання, дотримання та використання [269, с. 245–246]. Своєю чергою, 

В. І. Литвиненко слушно зазначає, що реалізація адміністративно-правових 

норм, зокрема у сфері протидії корупції, може здійснюватися шляхом 

поєднання різних адміністративно-правових форм [263, с. 153]. Таким чином, 

можемо констатувати, що адміністративно-правові форми протидії корупції 

доцільно наводити в межах певної класифікаційної основи, яка 

розглядається. Однак, з огляду на певні особливості антикорупційної 

діяльності, її спеціального нормативно-праворого регулювання, доцільно 

виділити спеціальні форми протидії корупції. Усі наведені види 

адміністративно-правових форм можуть бути підставою для виділення видів 

спеціальних адміністративно-правових форм протидії корупції в органах 

прокуратури України та служити основою для наведення авторської 

класифікації, яка, на нашу думку, матиме методологічне й практично-

прикладне значення. Така роль виділення адміністративно-правових форм 

протидії корупції в органах прокуратури України дозволить у подальшому 

розглядати кожну з наведених форм як окрему сферу діяльності, її 

оптимізацію, організацію чи дослідження.  

Як приклад, за аналогією можна навести результати дослідження 

О. І. Добровольського, який досліджував форми протидії корупції, 

розглядаючи діяльність Державної фіскальної служби України, а саме:  

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та 

припинення корупційних діянь як з боку спеціально уповноважених 

правоохоронних органів, так і з боку громадськості;  

–  видання та реалізація положень ключових нормативно-правових 

актів досліджуваної проблематики;  

– звернення громадян до компетентних органів державної влади 

шляхом подання заяв та скарг;  

–  висвітлення діяльності органів ДФСУ у засобах масової інформації;  
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–  активне залучення до участі в управлінні суспільними справами, що 

належать до компетенції ДФСУ, інститутів громадянського суспільства [270, 

с. 121– 122].  

Фактично, такі форми діяльності існують у межах кожного з державних 

органів. Однак, ставлячи за мету комплексно розглянути адміністративно-

правові форми протидії корупції в органах прокуратури, вважаємо, що слід 

виділити ті спеціальні форми антикорупційної діяльності, які визначені в 

актах антикорупційного й іншого законодавства України.  

Ми більше схиляємося до виділення адміністративно-правових форм 

В. І. Литвиненка, який в основу своєї класифікації закладав поділ на 

процедурні та матеріально-правові. Перший вид адміністративно-правових 

форм науковець поділяє на два вужчі види – юрисдикційні та 

неюрисдикційні [263, с. 153]. Юрисдикційні – передбачають прийняття 

рішення по суті адміністративного спору чи конфліктної ситуації, зокрема, у 

сфері адміністративної чи дисциплінарної відповідальності державних 

службовців, до яких слід віднести і прокурорів. Неюрисдикційні 

провадження передбачають прийняття інших юридично значущих рішень, 

наприклад, прийняття внутрішніх нормативно-правових актів у сфері 

протидії корупції в органах прокуратури України. Відповідно, 

адміністративно-правові форми діяльності з протидії корупції 

відрізнятимуться залежно від сфери та напряму діяльності з протидії корупції 

в органах прокуратури України. 

Стосовно виділених матеріально-правових норм, то В. І. Литвиненко 

виділяє такі їх види: прийняття адміністративних нормативно-правових актів, 

спрямованих на протидію корупції; прийняття адміністративних актів 

індивідуальної дії, спрямованих на протидію корупції; прийняття 

адміністративно-правових актів організаційно-правового характеру, що 

стосуються владних суб’єктів протидії корупції чи безпосередньо пов’язані з 

комплексом заходів щодо протидії корупції; здійснення інших юридично 



249 

 

 

значущих дій владно-управлінського характеру щодо протидії корупції [263, 

с. 153]. Ми підтримуємо такий перелік форм протидії корупції в Україні.  

Беручи до уваги наведене, до адміністративно-правових форм 

протидії корупції в органах прокуратури відносимо: 

1) здійснення провадження щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, 

складання протоколу тощо; 

2) здійснення дисциплінарних проваджень щодо корупційних 

правопорушень; 

3) передача відомостей про корупційні правопорушення 

компетентним органам; 

4) відсторонення чи звільнення з посади за корупційні 

правопорушення; 

5) представництво у суді в порядку кримінального провадження 

чи провадження щодо адміністративних правопорушень; 

6) прийняття нормативно-правових актів щодо протидії 

корупції в органах прокуратури; 

7) здійснення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів; 

8) прийняття актів щодо вчинення організаційно-правових 

заходів з приводу реалізації антикорупційної стратегії в межах 

прокуратури України; 

9) антикорупційна перевірка при прийнятті на роботу та 

просуванні по службі; 

10) протидія корупції в процесі координації діяльності органів 

досудового розслідування; 

11) інші адміністративно-правові форми протидії корупції в 

органах прокуратури України.  

Адміністративно-правові форми протидії корупції нерозривно 

пов’язані з методами, які використовуються в адміністративних 
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правовідносинах з приводу протидії корупції в органах прокуратури України. 

Форми протидії корупції реалізуються шляхом застосування тих чи інших 

методів протидії корупції, які використовуються в адміністративному праві 

для забезпечення належної управлінської діяльності. Тому цей аспект 

діяльності потребує належного дослідження. 

Метод – категорія багатогранна, що зумовлює необхідність визначення 

правильного розуміння, в якому ми вживаємо цей термін. У Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови наведений метод 

трактується як прийом або система прийомів, що застосовується в якій-

небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [2, с. 1127]. Розробники 

основ методології науки розглядають його як спосіб пізнання дійсності та її 

відтворення у мисленні, який ґрунтується на відображенні об’єктивних 

економічних законів і зумовлюється особливостями предмета дослідження, 

відтвореними в свідомості [271, с. 53]; підхід, засіб або прийом теоретичного 

та експериментального дослідження або практичного втілення явища чи 

процесу. Залежно від ступеня складності проблеми дослідження змінюються 

методи його проведення і види експерименту [272, с. 15]; інструмент для 

вирішення головного завдання науки — відкриття об’єктивних законів 

дійсності. Метод визначає необхідність і місце застосування індукції і 

дедукції, аналізу і синтезу, абстракції, формалізації, моделювання, 

порівняння теоретичних та експериментальних досліджень [273, с. 25]. Однак 

у нашому випадку необхідно розрізняти метод як засіб пізнання (науковий 

метод) та метод правового регулювання, або як метод державного 

управління. Саме останні два значення цікавлять нас при розгляді питання 

протидії корупції в органах прокуратури України. При цьому слід звернути 

особливу увагу, що саме ці терміни хоч і є наближеними за значенням, однак 

не можуть вважатися тотожними. Так, методами адміністративного права (як 

галузі права) необхідно вважати ті основні інструменти, що 

використовуються у процесі правового регулювання адміністративних 

правовідносин. Загалом можемо зауважити, що правове регулювання 
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здійснюється на підзаконному рівні органами публічної адміністрації, що є 

елементами державного управління. У цьому аспекті відповідні поняття 

співпадають за своїм обсягом, а тому в цій частині методологію слід 

розглядати як єдиний інструментарій державного управління й правового 

регулювання. 

З іншого боку, механізм адміністративно-правового регулювання 

передбачає застосування адміністративно-правових норм шляхом прийняття 

індивідуальних адміністративних актів. Таким чином, методи 

адміністративного права, на нашу думку, об’єктивізуються у процесі 

державного управління. Із наведеного випливає спільність методів 

відповідних категорій. Наведена теза є справедливою і для протидії корупції 

в органах прокуратури як частини і важливого напряму системи державного 

управління. Тому загальні напрацювання щодо методів адміністративного 

права можуть бути екстрапольовані на діяльність органів прокуратури 

України.  

О. О. Онищук вважає, що провідним методом адміністративного права, 

зокрема, щодо протидії корупції є адміністративно-правовий метод. 

Адміністративно-правовий метод науковець визначає як сукупність 

прийомів, засобів впливу публічної адміністрації на об’єкти управління щодо 

забезпечення регулюючого впливу норм адміністративного права на 

суспільні відносини, за допомогою яких встановлюється юридично владне та 

юридичне підвладне становище сторін у правовідносинах [274, с. 343– 344]. 

На нашу думку, виокремлення адміністративно-правового методу як 

комплексного універсального методу має під собою певне підґрунтя, однак 

це поняття є комплексним та збірним. А тому в подальшому доцільніше 

розглядати адміністративні методи протидії корупції в органах прокуратури 

України деталізовано. 

Повертаючись до поняття адміністративно-правового методу, 

С. М. Альфьоров визначає цю категорію як сукупність правових засобів і 

способів (прийомів), які застосовують органи управління для забезпечення 
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регулюючого впливу норм адміністративного права на суспільні відносини 

[275, с. 9]. Відповідно, погоджуємося з тим, що адміністративно-правові 

методи – насамперед ті, за допомогою яких здійснюється владний 

регулюючий вплив. При цьому спосіб поширення впливу визначатиме 

сутність використаного методу. Якщо розглядати суспільні відносини як 

об’єкт впливу, то у випадку протидії корупції в органах прокуратури України 

впливу підлягають усі ті відносини за участю посадових осіб органів 

прокуратури (як внутрішньовідомчі, так і зовнішні), де можуть виникати 

діяння, визначені законодавством як корупція.  

В. В. Галунько та інші співавтори зійшлися на думці, що 

адміністративно-правовий метод доцільно розглядати як сукупність способів, 

прийомів, засобів впливу суб’єктів публічної адміністрації на об’єкти 

публічного управління, за допомогою яких встановлюється юридично владне 

та юридично підвладне становище сторін у правовідносинах [276, с. 13; 408]. 

Подібне за змістом визначення надають В. К. Колпаков та О. В. Кузьменко, 

які зазначають, що адміністративно-правовий метод – це сукупність 

прийомів впливу, що містяться в адміністративно-правових нормах, за 

допомогою яких встановлюється юридично владне і юридично підвладне 

становище сторін у правовідносинах [277, с. 244; 409]. Слушним 

доповненням до попереднього визначення є теза про те, що за допомогою 

адміністративно-правового методу встановлюється юридичне становище, 

статус та взаємозв’язок між сторонами адміністративних правовідносин. 

Однак, це не суперечить тому, що між певними суб’єктами в ієрархії 

прокуратури, що знаходяться у відносинах підпорядкування, 

застосовуватиметься диспозитивний метод, і – навпаки. З огляду на це, 

можемо підтвердити, що адміністративно-правові методи включають у себе 

сукупність методів, які застосовуються для встановлення владно-

управлінських взаємозв’язків та реалізації управлінської волі. У випадку з 

протидією корупції йдеться про повноваження щодо здійснення тих чи інших 
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адміністративно-правових форм з протидії корупції в органах прокуратури 

України. 

Колектив авторів підручника з адміністративного права зазначає, що 

адміністративно-правому методу правового регулювання притаманні такі 

ознаки: 

1) адміністративно-правове регулювання передбачає однобічність 

владного виявлення суб’єкта публічного управління щодо об’єкта 

управління;  

2) провідними засобами його реалізації заборони, зобов’язання, примус 

та юридична відповідальність;  

3) між суб’єктом та об’єктом публічного управління, зазвичай, відсутня 

організаційна підпорядкованість (крім випадків адміністративного впливу 

вищих органів на нижчі);  

4) умови правової демократичної держави, авторитарний 

(імперативний) спосіб впливу суб’єктів публічного управління на об’єкти 

урівноважується суворим дотриманням першими принципу законності та 

можливості багатоступеневого оскарження дій суб’єктів публічного 

управління;  

5) відносини «влади-підпорядкування» не виключають на певних 

етапах адміністративно-правових відносин використання диспозитивного 

методу регулювання суспільних відносин (наприклад, під час укладення 

адміністративних договорів, надання адміністративних послуг) [276, с. 14– 

15; 408]. 

Цікавої позиції дотримується А. І. Харитонова, яка стверджує, що 

адміністративно-правовий метод включає в себе як імперативний, так і 

правонаділяючий елемент [278, с. 132]. Науковець продовжує, що 

характерними рисами імперативного елементу адміністративно-правового 

методу правового регулювання є: 1) юридична нерівність сторін; 

2) виникнення правовідносин незалежно від бажання учасників 

адміністративних відносин унаслідок безпосереднього припису закону 
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(норми права); З) можливість вибору учасниками адміністративно-правових 

відносин варіанта поведінки, лише в межах точно визначених актами 

адміністративного законодавства [410]. 

Характерними рисами диспозитивного уповноважуючого 

(правонаділяючого) елементу, на думку науковця, адміністративно-правового 

методу правового регулювання є: 1) юридична нерівність сторін (незалежно 

від того, хто виступає учасником адміністративно-правових відносин, ці 

відносини відображають зв’язок типу "влада –  підпорядкування"); 

2) ініціатива сторін при встановленні правовідносин (учасники 

адміністративних відносин самі вирішують, чи вступати їм у відносини, 

пов’язані з наданням управлінських послуг, хоча у деяких випадках такі 

відносини можуть виникати і внаслідок безпосереднього припису закону або 

адміністративного акта); 3) можливість вибору учасниками цивільних 

відносин варіанта поведінки, що не суперечить засадам адміністративного 

законодавства, публічного правопорядку і моральності суспільства [278, 

с. 133]. На підставі наведеної позиції влучно розмежовуються два основних 

методи адміністративного права. Однак слід наголосити, що не завжди при 

окресленні як диспозитивного, так і імперативного методу наявні відносини 

підпорядкування. Протидія корупції у сфері здійснення координації органів 

досудового розслідування здійснюється з використанням імперативних та 

диспозитивних методів. Слід також зазначити, що значну роль у даному 

випадку відіграють організаційні методи протидії корупції в органах 

прокуратури України. Тому, підсумовуючи диспозитивний та імперативний 

методи, в адміністративному праві можуть використовуватися як у 

відносинах з прямо підпорядкованими суб’єктами у владній ієрархії, так і у 

правовідносинах з непідпорядкованими суб’єктами у відповідній ієрархічній 

структурі [410].  

О. О. Онищук доводить, що адміністративно-правовому методу 

правового регулювання, на думку вченого, у сфері протидії корупції 

(боротьби з корупцією) притаманні такі ознаки:  
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1) по-перше, адміністративно-правове регулювання передбачає 

односторонність владного виявлення спеціально уповноваженого суб’єкта у 

сфері протидії корупції щодо суб’єкта відповідальності за корупційні діяння;  

2) по-друге, провідними засобами його реалізації є заборони, 

зобов’язання, примус та юридична відповідальність [411];  

3) по-третє, між спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії 

корупції та суб’єктом відповідальності за корупційні діяння відсутня 

організаційна підпорядкованість;  

4) по-четверте, в умовах правової демократичної держави авторитарний 

метод впливу суб’єктів публічного управління на об’єкти урівноважується 

суворим дотриманням першими принципу законності та можливістю 

багатоступеневого оскарження дій суб’єктів публічної адміністрації [274, 

с. 345]. Погоджуємося з виділеними науковцями ознаками, однак деякі з тез 

хотіли б доповнити. Так, щодо протидії корупцїі в органах прокуратури не 

завжди характерною є відсутність організаційної підпорядкованості. 

Протидія корупції може стосуватися не лише процесу щодо притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності та реалізація владно-

управлінських дій з цією метою, але й включає інші форми протидії, які 

наведені вище.  

Тому в загальній внутрішньовідомчій протидії корупції наявність 

організаційного підпорядкування між суб’єктом відповідальності та 

суб’єктом протидії корупції є характерною ознакою. Зокрема, це стосується 

дисциплінарної відповідальності в органах прокуратури України, де справа 

хоч і розглядається в дисциплінарних комісіях прокурорів, однак останні 

характеризуються організаційною відокремленістю.  

Зрештою О. О. Онищук резюмує, що у сфері протидії корупції 

адміністративно-правовий метод полягає в тому, що суб’єкт протидії 

корупції наділений владною компетенцією, а суб’єкт відповідальності за 

корупційні діяння зобов’язаний виконувати його законні вимоги [274, с. 345]. 

Це твердження, на наш погляд, не може бути визнане універсальним щодо 
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всіх методів протидії корупції загалом. Ми вважаємо, що такий висновок 

характерний для імперативних методів державного управління у сфері 

протидії корупції в органах прокуратури України, однак слід мати на увазі, 

що адміністративне право не лише включає в себе суто імперативні методи 

правового регулювання, а й відповідно передбачає також диспозитивні 

методи в частині протидії корупції. 

Система протидії корупції та відповідний інструментарій були 

предметом комплексних досліджень М. І. Камлика, Є. В. Невмержицького 

[279], М. І. Мельника [280] та ін. Аналізуючи виокремлені методи протидії 

корупції у цих працях, Є. В. Ковальов резюму, що найбільш важливими 

причинами існування корупції є причини економічного характеру, 

відповідно, на думку вченого, що й основними методами протидії корупції 

мають стати організаційно-економічні методи. При цьому правовим методам 

відводиться другорядна роль. Основою організаційно-економічних методів, 

на думку науковця, є: встановлення науково обґрунтованого рівня заробітної 

плати державних службовців та введення ефективних систем матеріального і 

морального стимулювання персоналу; створення ефективної системи 

конкуренції, оцінки та посадових переміщень державних службовців [281, с. 

206]. Така позиція має право на існування, адже ми не заперечуємо 

важливість застосування економічних методів у сфері протидії корупції. 

Навпаки, вкрай важливо забезпечити ефективну діяльність прокурорів та 

керівників органів прокуратури належним матеріально-фінансовим 

забезпеченням у формі гідної заробітної плати як рядових прокурорів, так і 

керівників прокуратур. Однак це не применшує ролі правових методів 

протидії корупції в органах прокуратури України. Слід звернути увагу, що 

такі засоби протидії корупції як створення системи оцінки, забезпечення 

справедливих та належних посадових переміщень, справедливості у 

службовій кар’єрі забезпечуються за допомогою адміністративно-правових 

методів управління. 
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О. І. Добровольський зазначає, що у сфері протидії корупції можуть 

застосовуватися такі методи, як імперативний (централізований, наказовий) 

та диспозитивний. Означені методи протидії корупції не виключають 

застосування інших методів, зокрема: фінансово-економічних, соціально-

психологічних, культурно-інформаційних тощо [282, с. 122]. Імперативні та 

диспозитивні методи розкривають характер правового регулювання відносин 

з протидії корупції в органах прокуратури. Однак імперативний та 

диспозитивний методи характеризують тип відносин підпорядкування і рівня 

дискретних повноважень у того чи іншого суб’єкта протидії корупції. Інші 

методи за характером можуть бути віднесені або ж до диспозитивних, або ж 

імперативних методів правового регулювання та державного управління. 

Підсумовуючи, підтримаємо загальноприйнятий основний поділ 

методів адміністративного права, відповідно до яких виділяються 

імперативний та диспозитивний метод. У цьому контексті імперативний 

метод слід розуміти як метод передачі волі суб’єкта протидії корупції в 

органах прокуратури, за якого воля владного суб’єкта протидії корупції 

повинна бути безапеляційно виконана підвладним суб’єктом, а невиконання 

такої волі має наслідком відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. Такий метод не передбачає дискреції у підвладного суб’єкта, або ж 

відповідна дискреція знаходиться у межах підвладного суб’єкта.  

На думку В. О. Криволапчук, субординація – це спеціальний метод 

адміністративного права, в основі якого лежить принцип прямого 

підпорядкування об’єкта управління суб’єктові. Без застосування 

зазначеного методу неможливо на практиці втілювати в життя управління в 

системі органів виконавчої влади. В умовах чіткої ієрархії у системі органів 

виконавчої влади цей метод залишається одним із провідних у змісті 

адміністративно-правового регулювання [283, с.158]. Така вертикальна 

субординаційна взаємодія, як неодноразово зазначалося нами в даному 

дослідженні, украй важлива для функціонування системи органів 

прокуратури як організованої ієрархічної структури. При цьому, 
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взаємозв’язок у прокуратурі повинен бути побудований таким чином, щоб 

забезпечити дотримання принципу процесуальної самостійності кожного із 

прокурорів при здійсненні ними прокурорських обов’язків. Особливо це 

стосується Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як спеціального 

утворення в системі органів прокуратури. Тим не менше, реалізація 

антикорупційної політики в даному органі здійснюється за принципом 

структурної ієрархії і передбачає окремі загальні антикорупційні функції у 

прокурорів, які займають адміністративні посади в прокуратурі України.  

Л. Л. Прокопенко слушно зазначає, що субординаційні зв’язки 

пов’язані з упорядкуванням зверху вниз, від керуючого до керованого і 

можуть передбачати: виключну компетенцію вищого за організаційно-

правовим статусом органу щодо органу, нижчого за статусом; безпосереднє і 

пряме лінійне підпорядкування; функціональне або методичне 

підпорядкування; підконтрольність; підзвітність [284; 412]. При чому, в 

органах прокуратури це стосується загальноорганізаційних аспектів протидії 

корупції, натомість у безпосередній функціональній діяльності прокурора 

застосування субординаційного методу може бути здійснено як виняток, а не 

правило з урахуванням особливостей правового регулювання надання 

вказівок прокурорам, що знаходяться в адміністративному підпорядкуванні. 

Наступним є метод координації. Л. В. Коваль зазначає, що 

координаційні правовідносини характеризуються тим, що державно-владні 

повноваження сторін спрямовуються на загальну діяльність для досягнення 

певної мети або вирішення загальних завдань [285, с. 21]. У механізмі 

протидії корупції метод координації відіграє особливу роль, адже 

функціонально органи прокуратури координують діяльність органів 

досудового розслідування, що забезпечує широкий спектр для реалізації у 

процесі виконання даної функції важливого спектра антикорупційних 

завдань. Правоохоронні органи та їх діяльність характеризуються доволі 

високим рівнем корупціогенності. 
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Крім цього, забезпечити гнучкість антикорупційної діяльності в 

органах прокуратури можливо за умови ефективного поєднання методу 

субординації і методу координації, другий з яких належить до відносно-

диспозитивних методів за характером правовідносин, які ним 

забезпечуються. Адже інколи особливі умови на місцевому рівні можуть 

зумовлювати об’єктивну необхідність реалізувати антикорупційну діяльність 

з урахуванням конкретних особливостей. 

Приміром М. М. Бурбика зазначає, що під координацією органами 

прокуратури діяльності щодо протидії злочинності необхідно розуміти 

діяльність прокурорів, які наділені відповідними організаційними 

повноваженнями і яка спрямована на узгодження, погодження та 

функціонування самостійних суб’єктів при наявності рівноправних зв’язків 

між ними та спільної загальної мети [286, с. 46]. Цілком погоджуємося з 

таким визначенням, однак слід доповнити, що координація за своєю сутністю 

і є методом реалізації управлінського впливу, яким наділені органи 

прокуратури щодо органів досудового розслідування. Такі ж координаційні 

взаємозв’язки наявні і в адміністративних правовідносинах, які здійснюються 

у межах самого відомства. При цьому метод координації в органах 

прокуратури України щодо протидії корупції застосовується у тих випадках, 

де законодавством прямо не передбачено правовідносин прямого 

імперативного підпорядкування із малодискретними субординаційними 

взаємозв’язками. 

Натомість третім поширеним методом адміністративного права є метод 

реординації, який полягає у можливості суб’єкта діяльність якого 

скеровується, вимагати від суб’єкта управління (чи здійснення скерування) 

створення необхідних для цього умов, які знаходять своє відображення у 

вигляді як ресурсів, так і прийнятті відповідних рішень [287, с. 33; 413]. 

Реординаційний метод надзвичайно важливий у механізмі протидії корупції в 

органах прокуратури, адже неможливо вимагати ефективної протидії 

корупції, не забезпечивши суб’єктів протидії корупції належними засобами. 
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До таких засобів можна віднести інформаційні, організаційні, методичні, 

фінансово-матеріальні тощо. 

В. В. Криволапчук визначає реординацію як спеціальний метод 

адміністративного права, в основі якого лежить право керованого об’єкта 

вимагати від керуючого суб’єкта створення необхідних умов для 

забезпечення своєї діяльності [283, c. 188, 189]. Л. Л. Прокопенко стверджує, 

що реординаційні зв’язки означають управління знизу вгору, від керованого 

до керуючого. Для них характерним є: відносна самостійність нижчого за 

організаційно-правовим статусом органу (із визначеного кола питань 

приймає рішення без їхнього попереднього узгодження, а вищий орган має 

право скасувати або призупинити ці рішення); право законодавчої, а також 

нормотворчої ініціативи; право планово-бюджетної ініціативи; право 

структурно-штатної ініціативи; право подання для призначення на посаду; 

право брати участь у підготовці рішень органу вищого за організаційно-

правовим статусом; право на консультативне погодження з ним 

підготовленого вищим органом проекту рішення; право і обов’язок не 

виконувати незаконний, особливо злочинний наказ [284]. Відповідні 

правомочності та їх реалізація покладаються на керівників адміністративно 

підпорядкованих структурних підрозділів органів прокуратури. Останні 

мають належним чином спланувати свою діяльність у сфері протидії корупції 

та окреслити перед вищим за ланкою органом прокуратури необхідність у 

забезпеченні тими чи іншими засобами. 

Беручи до уваги наведене, можемо резюмувати, що адміністративні 

методи протидії корупції в органах прокуратури представлені такими 

загальними методами як імперативний та диспозитивний, методи 

субординації, координації та реординації. Кожен із цих методів має 

конкретні особливості, які в дослідженні уже розкрито. 

Серед науковців існують також різні підходи щодо виділення окремих 

спеціальних методів протидії корупції. Так, С. А. Задорожний розкриває 

метод провокації для виявлення корупціонерів. Крім методів провокації, 
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правоохоронні органи країни на законних підставах можуть використовувати 

у боротьбі з корупцією "роботу під прикриттям", прослуховування 

телефонних розмов і підслуховування, а також відео спостереження [288, 

с. 153–154]. Однак станом на сьогодні такі методи допускається здійснювати 

у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України. 

Відповідно, їх не можна відносити до адміністративних методів протидії 

корупції в галузевому розумінні цього терміна.  

Вчений також розглядає програмно-цільовий метод протидії корупції, 

який, на думку науковця, є одним з найефективніших. Перевагами 

програмно-цільового методу вчений називає: комплексність вирішення 

проблеми, досягнення мети і завдань; концентрацію тимчасових, фінансових 

і людських ресурсів; визначення пріоритетності заходів, черговості і строків 

їх реалізації; забезпечення інтеграції заходів, що носять різний характер, при 

їх чіткій послідовності в загальному процесі досягнення кінцевої мети, 

передбаченої програмою; співвідношення наявних та запланованих 

фінансових ресурсів із розробленими комплексами заходів за напрямами 

програми; ефективність використання бюджетних коштів; створення 

сприятливих умов, необхідних для подальшого розвитку галузі [288, с. 182–

183]. В цьому контексті слід зауважити, що програмно-цільовий метод може 

використовуватися для реалізації довгострокових цілей і стратегій, серед 

яких антикорупційна стратегія, положення якої реалізуються в органах 

прокуратури України. Такий програмно-цільовий метод реалізується в 

органах прокуратури як в ієрархічній системі органів з відповідними 

субординаційними зв’язками. Однак для здійснення індивідуальних заходів 

протидії корупції як належної реакції на конкретні корупційні вияви в 

органах прокуратури більшою мірою застосовуються загальні 

адміністративно-правові методи, які розглядатимемо далі. Відповідних більш 

спеціальних вузьких методів протидії корупції можна визначити безліч. При 

цьому відповідний перелік не є вичерпним. Наприклад, В. В. Маліков 

виокремлює такі адміністративно-правові форми забезпечення громадського 
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порядку, які виконує поліція: патрулювання; виставлення постів; рейди [265, 

с. 145–146]. Наведений перелік безумовно можна розширити. Аналогічно, 

розширенню підлягає і адміністративно-правовий метод протидії корупції в 

органах прокуратури України.  

Беручи до уваги викладене, можна підсумувати, що протидія корупції в 

органах прокуратури здійнюється у визначених адміністративно-правових 

формах з використанням загальновизнаних методів адміністративного права. 

При цьому поєднання різного роду методів і адміністративно-правових форм 

у сфері протидії корупції, робить таку протидію доволі гнучкою. 

Адміністративно-правові методи та їх використання робить протидію 

корупції формально визначеною, що дає змогу її суб’єктам діяти в межах 

визначених формальних процедур. Більше того, додержання належної 

адміністративно-правової форми є обов’язковою умовою та мірилом 

законності щодо притягнення винних осіб до юридичної відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень. 

Отже, можемо підсумувати, що реформа в органах прокуратури 

забезпечила більш ефективне поєднання адміністративно-правових форм та 

методів протидії корупції в системі органів прокуратури України та й самими 

органами прокуратури як суб’єктами антикорупційної діяльності з 

незамінними функціями в антикорупційній системі України.  

 

 

4.2 Організаційні засоби забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури в Україні 

 

Визначення ефективних правових засобів забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури України, як і в інших державних органах, є 

доволі проблемним питанням, над вирішенням якого продовжує працювати 

сучасна українська держава [289]. Оскільки органи прокуратури України 

займають особливу роль координатора у сфері запобігання та протидії 
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корупції в Україні, шляхи боротьби з цим негативним явищем всередині 

самого органу ускладнюються, що, своєю чергою, робить актуальною 

потребу дослідження ефективних засобів забезпечення протидії корупції в 

прокуратурі та можливість їх застосування.  

Організаційні засоби забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури України є одним із додаткових елементів адміністративно-

правового механізму протидії корупції в органах прокуратури України, а 

відтак, їх комплексне дослідження буде проведено в даному контексті. 

Багато наукових досліджень присвячено питанням корупції, її впливу 

на державу та суспільство, проблематиці запобігання та протидії її виявам у 

державних органах та інших сферах. Проте науковці, зазвичай, обирають 

більш ширший загальний предмет досліджень, не звужуючи його до 

конкретних місць вияву корупції. Так, причини та форми виявлення корупції 

в різних структурах різняться. Відтак слід застосовувати різні засоби протидії 

та запобігання корупції для ефективної антикорупційної боротьби. Тому 

відсутність комплексного наукового дослідження організаційних засобів 

протидії корупції в органах прокуратури України, різнорідність, а часто й 

протилежність наукових підходів до вирішення означеної проблематики, 

також зумовлює актуальність цієї наукової роботи. 

Метою даного дослідження є окреслення цілісної системи 

організаційних засобів забезпечення протидії корупції в органах прокуратури 

в Україні та дослідження суті кожного з них, зокрема, визначення їх 

ефективності, а також проблематики застосування на практиці. Досягнення 

поставленої мети дослідження забезпечується детальним аналізом норм 

чинного законодавства у частині закріплення окремих організаційних засобів 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури, а також 

доктринальних підходів щодо їх визначення. 

Так, антикорупційна боротьба в органах прокуратури України 

залишатиметься малоефективною і надалі без чіткого визначення 

відповідних організаційних засобів забезпечення протидії корупції. 
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Вважаємо, що боротьба з корупцією є системою комплексних засобів та 

заходів її протидії, яка не може приносити позитивні результати без чіткості 

їх визначення та єдності застосування. А для встановлення таких 

основоположних організаційних засобів протидії корупції в органах 

прокуратури України необхідно провести комплексне наукове дослідження 

даного предмета. 

Вивченням проблематики засобів протидії і запобігання корупції в тих 

чи інших сферах займалися такі науковці, як В. Б. Авер’янов, С. С. Алексєєв, 

С. М. Алфьоров, В. В. Баштанник, М. Ю. Бездольний, Ю. В. Дем’янчук, 

М. І. Мельник, Е. С. Молдаван, Л. В. Петелина, С. С. Рогульський, 

Є. Д. Скулиш, А. І. Суббот, О. В. Ткаченко та ін. Проте комплексного 

дослідження організаційних засобів протидії корупції в органах прокуратури 

України до сьогодні так і не проведено, що обґрунтовує доцільність та 

вагомість проведення даного дослідження. 

Поняття «засіб» є широковживаним у багатьох сферах і визначається 

українським тлумачним словником як спеціальна дія, яка уможливлює 

досягнення чогось, можливість щось здійснити; знаряддя певної дії [290]. 

Тобто засіб є інструментом досягнення певного результату. На думку 

С. С. Алексєєва, правові засоби не можна вважати просто інструментами 

вирішення тих чи інших соціальних завдань, оскільки вони є своєрідною 

об’єктивною закономірністю, соціальною необхідністю, оптимальним, 

належним способом вирішення поставлених перед суспільством завдань, 

способом, що виражає соціальну цінність права як регулятора суспільних 

відносин [183, с. 154–155]. Так, засоби протидії корупції в органах 

прокуратури України є інструментом вирішення поставленого завдання – 

забезпечення чесної прозорої діяльності органів прокуратури, як сегмента 

державної влади, що є складовою безпеки суспільства. 

О. В. Ткаченко визначає сукупність організаційних та правових засобів 

(інструментів), що спрямовані на боротьбу з корупційними виявами серед 

співробітників правоохоронних органів, як механізм адміністративно-
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правового регулювання протидії корупції у правоохоронних органах [206, 

с. 161]. Формулюючи таке визначення механізму адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції, автор виокремлює організаційні та правові 

засоби протидії корупції. Проте такий розподіл засобів протидії корупції 

видається суперечливим, оскільки усі засоби як елементи адміністративно-

правового механізму протидії корупції мають бути правовими, адже в 

іншому випадку вони просто не можуть бути елементами адміністративно-

правового механізму. 

З точки зору С. С. Рогульського, в адміністративно-правовому 

механізмі боротьби з корупцією необхідно виділяти заходи 

адміністративного примусу та організаційно-правові заходи [73]. Так, на 

думку науковця, у боротьбі з корупцією головним та найдієвішим заходом 

організаційно-правового характеру є створення самостійної системи органів 

боротьби з корупцією. Тому вченим висловлюється пропозиція щодо 

створення єдиного центрального органу виконавчої влади з питань боротьби 

з корупцією, у підпорядкуванні якого й інші органи. А такі органи, як 

прокуратура, спеціальні підрозділи МВС та СБУ, органи податкової служби 

та військової служби підпорядковуватимуться не лише відповідним органам 

вищого рівня, а й новоствореному органу з питань боротьби з корупцією, 

який автор пропонує назвати Національне бюро розслідувань України. 

Подібна антикорупційна реформа була розпочата в Україні у 2014 році. У 

зв’язку з чим, новоприйнятими нормативно-правовими актами в 

антикорупційній сфері створено три нові антикорупційні органи: 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне 

антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру. Загальним централізованим органом виконавчої влади у сфері 

боротьби з корупцією є Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Ефективність даного інструменту боротьби з корупцією можна буде оцінити 

вже у найближчому майбутньому. А станом на сьогодні, після двох років 

своєї діяльності, цей орган ще не показав очікуваних позитивних результатів. 
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Усі інші засоби боротьби з корупцією організаційно-правового характеру 

С. С. Рогульський систематизує у дві групи. До першої групи він відносить 

організаційні засоби, спрямовані на поведінку осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та прирівняних до них осіб. До таких засобів 

автор пропонує віднести усунення дискримінації при прийомі на державну 

службу, вдосконалення роботи апарату державного управління, ротацію 

кадрів, збільшення заробітної плати відповідних державних службовців 

тощо [73]. Друга група заходів спрямована на поведінку фізичних та 

юридичних осіб. Тобто, якщо розглядати організаційні засоби забезпечення 

протидії корупції в органах прокуратури України в загальній системі 

організаційних засобів запобігання та протидії корупції в Україні, то можна 

говорити про їх належність до першої групи, тобто до заходів, що спрямовані 

на поведінку осіб, уповноважених на виконання покладених на них 

державних функцій. 

О.В. Ткаченко зводить організаційно-правові заходи запобігання та 

протидії корупції до розроблення в межах своєї компетенції вищим керівним 

органом актів нормативно-правового характеру, які встановлюють порядок 

діяльності відповідних працівників, усувають сприятливі для корупції умови 

та причини, вимагають дотримання норм чинного законодавства 

працівниками під час виконання ними службових обов’язків. Підтримуючи 

позицію С. С. Рогульського, О. В. Ткаченко також виокремлює з 

організаційних засобів дві групи: ті, що спрямовані на належне виконання 

службових обов’язків та поведінку посадових осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, і ті, що мають на меті підвищення рівня 

правової культури громадян, несприйняття й осуду фактів корупції у 

суспільстві [206, с. 12]. Вважаємо недоцільним звуження поняття 

організаційних засобів виключно до засобів внутрішнього нормативного 

врегулювання. Тому погоджуємося з позицією Л. В. Пєтєліної, яка, 

досліджуючи завдання протидії корупції всередині підрозділів 

правоохоронних органів, зазначила, що не можна боротися з корупцією у 
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правоохоронному органі винятково всередині цього правоохоронного органу 

[291]. Так, більшість організаційних засобів забезпечення протидії корупції 

знаходять зовнішнє загальнодержавне визначення, що наділяє їх 

авторитарним впливом у процесі застосування.  

М. І. Мельник засоби протидії корупції розмежовує за такими 

ознаками: галузь права, яка їх визначає, терміни та спішність їх застосування, 

механізм та метод впливу, зміст та мета їх застосування, масштаб та час їх 

здійснення [292, с. 248–254]. Ми погоджуємося з такими критеріями поділу 

засобів протидії корупції і вважаємо, що їх можна застосувати і при 

класифікації засобів протидії корупції в органах прокуратури України. Так, 

за термінами їх застосування можна виділити організаційні засоби, що 

застосовуються до прийняття держслужбовця на роботу та при проходженні 

ним держслужби, за механізмом і методом впливу – попереджувальні, 

регулюючі та обмежувальні, за метою застосування – ті, що спрямовані на 

попередження корупційних правопорушень та їх виявлення, за масштабом – 

ті, що поширюються на конкретні посади державної служби, і ті, що 

застосовуються до всіх службових осіб, на яких покладено виконання 

функцій держави. 

Через відсутність поняття організаційних засобів протидії корупції в 

нормативно-правових актах воно часто включається науковцями у поняття 

запобіжних адміністративних заходів. Так, подібність цих понять вбачається 

у меті означених заходів, яка має превентивний, попереджувальний характер 

та спрямовує дані інструменти регуляторного впливу держави на запобігання 

корупції її профілактиці. Подібність запобіжних заходів та організаційних 

засобів протидії корупції, відсутність чітких критеріїв їх розмежування часто 

призводить до підміни даних понять один одним у наукових дослідженнях.  

За період існування Української держави впроваджувалися та 

застосовувалися різноманітні державно-правові засоби протидії та 

запобігання корупції. В. В. Баштанник зауважує, що були як власне правові, 

так і організаційні засоби боротьби з корупцією, а також звертає увагу на 
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періоди, коли застосовувався системний підхід у боротьбі з нею [293, с. 25]. 

Так, аналіз історичного досвіду боротьби з корупцією дає можливість 

оцінити ефективність різних засобів протидії корупції у певні історичні 

періоди, їх переваги та недоліки, що зрештою доводить потребу у 

застосуванні системного підходу при визначенні засобів забезпечення 

протидії корупції. 

З точки зору Ю. В. Дем’янчука, щоб механізм реалізації засобів 

запобігання та припинення корупції у державних органах України став 

дієвим, потрібно впроваджувати наукові розробки і позитивний міжнародний 

досвід боротьби з корупцією, використовувати історичний досвід, звертати 

увагу на рекомендації міжнародних організацій та експертів у процесі 

нормотворчої діяльності та забезпечення ефективного функціонування 

правоохоронних органів [294, с. 92–93]. Безумовно, це стосується і 

організаційних засобів протидії корупції в органах прокуратури України. 

Оскільки прокуратура є одним з антикорупційних органів держави, 

забезпечення прозорості її діяльності має першочергове стратегічне значення 

для антикорупційної політики держави. Поряд з оновленням 

антикорупційного законодавства було реформовано і органи прокуратури та 

нормативне підґрунтя їх функціонування. Це свідчить, що означена сфера 

розвивається, над її удосконаленням працюють, а для виправлення минулих 

недоліків та упущень потрібно їх враховувати при створенні нового 

механізму регулювання даних суспільних відносин. Спостерігаючи 

успішність окремих країн у подоланні корупційних ризиків, ефективність 

відповідних організаційних засобів протидії корупції у певних державних 

структурах, ми повинні їх аналізувати та впроваджувати в наше 

законодавство. 

А. І. Суббот та Ю. В Дем’янчук, досліджуючи проблеми протидії та 

запобігання корупції, наголошують на введенні в дію більш якісної та повної 

системи засобів протидії корупції. Під такою системою науковці розуміють 

поєднання законодавчих, політичних, нормативних, освітніх та громадських 
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засобів, що пов’язані зі зміцненням системи правоохоронних органів, 

координації відомчих антикорупційних програм і дій на місцях, а також 

заходів міжнародного співробітництва, спрямованих на викорінення корупції 

в Україні [295, с. 115]. Так, на думку авторів, окремі елементи такої системи 

справді використовуються і беззаперечно існують, проте зазвичай таке 

існування поодиноке, без об’єднання їх у цілісну систему. А позитивні 

зрушення в боротьбі з корупцією можуть відбутися тільки після створення 

узгодженої системи засобів протидії корупції та забезпечення її ефективного 

функціонування. Сьогодні існує чимало чинників малоефективності 

антикорупційної боротьби, в тому числі і в органах прокуратури. Найперше 

потрібно зауважити, що така боротьба ведеться безсистемно, відсутній 

єдиний визначений підхід до оцінювання рівня корупції та результативності 

засобів її протидії. 

Е. С. Молдован, проаналізувавши інформаційно-методичні матеріали 

та окремі наукові напрацювання, класифікує заходи антикорупційного 

характеру на державній службі, об’єднавши їх у такі групи: адаптаційні, 

забезпечення прозорості та гласності, каральні, організаційно-управлінські, 

правові, превентивні, соціально-економічні [296]. На думку науковця, 

найобільшою є група організаційно-управлінських заходів, до яких належать 

такі засоби протидії корупції в державних органах: мінімалізація посадових 

прав та обов’язків державних службовців, які провокують корупційні 

злочини, визначення на законодавчому рівні чіткої процедури прийняття 

управлінських рішень, оптимізація кількості державних органів та їх 

службових осіб щодо обсягів функцій, покладених на певний орган з метою 

уникнення дублювань однакових функцій різними органами та відповідного 

завантаження робочого часу посадовців, покращення важелів контролю 

вірогідності поданих декларацій державних службовців, які будуть 

забезпечуватися реальними правовими наслідками у випадку виявлення 

невірогідної чи прихованої інформації, беручи до уваги розмір прихованих 

надходжень, мінімалізація інстанцій контролю та нагляду, впровадження 
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централізованої інформаційної системи обліку фактів корупційних 

правопорушень і надання доступу до неї усім правоохоронним органам, 

введення на окремих посадах державної служби інституту ротації кадрів, 

встановлення нормою закону обов’язку державного службовця звільнитися з 

посади у разі обрання його в представницькі органи. 

Ю. В. Дем’янчук зазначає, щоб адміністративно-правові засоби почали 

ефективно працювати, потрібно їх узгодити один з одним, а також 

застосовувати у поєднанні, комплексно. Автор наголошує, що застосування 

засобів протидії корупції має реалізовуватися послідовно у всій системі 

державної служби, тобто в системі цивільної, правоохоронної та військової 

служби, з урахуванням специфіки різних видів державної служби. А також 

доцільним, з точки зору науковця, є встановлення загальних засобів протидії 

корупції. Якк приклад такого універсального заходу автор наводить механізм 

надання відомостей про доходи та майно державного службовця, який 

обіймає посаду середнього, старшого і вищого начальницького складу [297, 

с. 140–141]. Погоджуємося з позицією автора щодо виділення загальних 

(універсальних) засобів протидії корупції, які закріплюються нормами 

загального антикорупційного законодавства (ЗУ «Про запобігання корупції») 

та спеціальні, визначені нормами профільного законодавства конкретної 

сфери, в межах предмета нашого дослідження це Закон України «Про 

прокуратуру». Але для ефективності застосування даних засобів вони мають 

застосовуватися комплексно, реалізовуючи весь адміністративно-правовий 

потенціал. Також необхідно враховувати та застосовувати і засоби, визначені 

на доктринальному рівні, оскільки вони науково обґрунтовані, а їх 

позитивний вплив у процесі боротьби з корупцією доведено шляхом 

ґрунтовного аналізу існуючих суспільних відносин у даній сфері. 

Цікаву позицію щодо організаційних засобів протидії корупції 

висловлює М. Ю. Бездольний. Так, науковець зазначає, що організаційне 

забезпечення протидії корупції є дуже важливим, з одного боку, а з іншого – 

надзвичайно розгалуженим через те, що ним передбачається ціла система 
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заходів: кадрового, матеріально-технічного, управлінського, фінансового, 

інформаційного та науково-методичного характеру. Така система засобів та 

заходів протидії корупції не визначена повною мірою у законодавстві та не 

має комплексного її дослідження в літературі, що ускладнює процес її 

застосування [149, с. 42]. Для забезпечення дієвості системи засобів протидії 

корупції в прокуратурі, як і в будь-якій іншій структурі, необхідним є їх 

комплексне застосування. Подібний комплексний підхід має застосовуватися 

і при оцінюванні дієвості відповідної системи засобів забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури. Тобто для початку необхідно визначити усі 

засоби протидії корупції в означеному секторі (у нашому дослідженні в 

органах прокуратури в Україні), після чого можна аналізувати їх 

ефективність. 

Зважаючи на наведене, організаційні засоби забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури Україні можна визначити як інструменти 

правового регулювання суспільних відносин у сфері протидії корупції в 

органах прокуратури України організаційного характеру, що застосовуються 

для запобігання та протидії корупції в діяльності органів прокуратури 

України. 

Вважаємо, що всі організаційні засоби протидії корупції в органах 

прокуратури можна поділити на доктринальні та законодавчі. Так, 

доктринальні визначаються науковцями у їх дослідженнях, тоді як 

законодавчі визначаються нормою закону. Звичайно, нормами закону мають 

закріплюватися тільки найважливіші організаційні засоби забезпечення 

протидії корупції, проте їх перелік розширюється у наукових джерелах, що 

повинно також враховуватися при комплексному застосуванні всієї системи 

організаційних засобів протидії корупції в органах прокуратури в Україні. 

Так, до законодавчо закріплених засобів протидії корупції можна віднести:  

обмеження щодо використання службового становища чи своїх повноважень, 

обмеження щодо одержання подарунків, запобігання одержанню 

неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, обмеження щодо 
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сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження після 

припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 

обмеження спільної роботи близьких осіб, визначення у Державному 

бюджеті України видатків на фінансування прокуратури не нижче рівня, що 

забезпечує можливість повного і незалежного здійснення її повноважень 

відповідно до закону, а також законодавче гарантування повного і 

своєчасного фінансування прокуратури, визначення на законодавчому рівні 

прозорої процедури відбору кадрів на конкурсній основі та процедури 

звільнення з адміністративної посади, достатнє матеріальне забезпечення 

прокурора, розмір якого визначений нормою закону, проведення 

антикорупційної експертизи. На доктринальному рівні, поряд з визначеними 

законодавчо, можна виділити такі організаційні засоби протидії корупції в 

органах прокуратури України: антикорупційний моніторинг, ротація кадрів, 

мінімалізація посадових прав та обов’язків державних службовців, які 

провокують корупційні злочини, врегулювання завантаження робочого часу 

посадовців, посилення контролю вірогідності даних у поданих деклараціях 

державних службовців, забезпеченого відповідними правовими наслідками у 

випадку виявлення прихованої чи невірогідної інформації, впорядкування 

ієрархічного взаємозв’язку у прокуратурі шляхом встановлення чітких 

повноважень вищих інстанцій та контролюючих структур щодо 

підпорядкованих та підконтрольних посадовців, ведення централізованої 

інформаційної системи обліку фактів корупційних правопорушень та 

надання доступу до неї усім правоохоронним органам, проведення 

інформаційно-роз’яснювальної політики в органах прокуратури, 

забезпечення взаємозв’язку органів прокуратури з громадськістю та 

громадського контролю, проведення заходів освітньо-виховного характеру, 

визначення локальної антикорупційної стратегії в кожному структурному 

підрозділі органів прокуратури. 

Слід звернути увагу, що найзмістовнішим нормативно-правовим актом 

міжнародного рівня у сфері запобігання та протидії корупції можна вважати 
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Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції, відкриту для 

підписання 31 жовтня 2003 року в Мексиці (м. Меріда) та ратифіковану 

Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V [205]. Так, у ст. 6 цієї 

Конвенції визначено основні засоби боротьби з корупцією, а саме: 

проведення ефективної скоординованої політики протидії корупції, яка 

сприяє участі суспільства і відображає принципи правопорядку, належного 

управління державними справами й державним майном, чесності й 

непідкупності, прозорості й відповідальності; поглиблення та поширення 

знань з питань запобігання корупції [205]. Такі засоби є доволі 

розповсюдженими, тому забезпечення їх ефективності потребує 

конкретизації на національному рівні при застосуванні до конкретної сфери 

правовідносин. Тому загальні засоби знаходять своє втілення в нормах 

національного законодавства у більш чіткому вигляді.  

Аналізуючи положення Закону України «Про запобігання 

корупції» [50], можна визначити організаційні засоби протидії корупції,що 

передбачені цим законом. Розглянемо їх. 

– Обмеження щодо використання службового становища чи своїх 

повноважень. Даний організаційний засіб забороняє державним службовцям 

використовувати своє службове становище та можливості, які воно дає, з 

метою особистої вигоди для себе чи інших осіб, а також у приватних цілях 

послуговуватися державним або комунальним майном чи іншими 

цінностями.  

– Обмеження щодо одержання подарунків. Забороняє особам, на яких 

покладено виконання функцій держави, просити, вимагати, одержувати 

подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб у 

зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, або ж якщо особа, яка 

дарує, перебуває у підпорядкуванні такої особи. 

– Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними. Закон чітко визначає дії службової особи у випадку 
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одержання пропозиції щодо неправомірної вигоди чи подарунка. Зокрема, 

законом встановлено, що службовець у разі надходження такої пропозиції 

зобов’язаний відмовитися від неї; ідентифікувати особу, яка зробила таку 

пропозицію, якщо буде можливість, залучити свідків, у тому числі це можуть 

бути і співробітники, та повідомити письмово свого безпосереднього 

керівника та відповідні органи у сфері протидії корупції. 

– Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності. Дане обмеження включає в себе: 

 заборону займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України [50]; 

 заборону входити до складу правління, інших виконавчих чи 

контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що 

має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють 

функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 

територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 

господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України [50]. 

Такий організаційний засіб протидії корупції в органах прокуратури 

України також закріплено в Законі України «Про прокуратуру». Зокрема, 

ст.18 цього закону визначено заборону обіймати прокурором посаду в будь-

якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого 

самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборних 

посадах, а також належати до політичної партії, брати участь у політичних 

акціях, мітингах, страйках [1]. Даний засіб протидії корупції є 

організаційним, оскільки носить попереджувальний характер та запобігає 

можливим виявам корупції. 
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– Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави. Цей засіб протидії корупції включає в себе ряд заборон, а 

саме: 

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами-підприємцями, якщо службові особи протягом року 

до дня припинення виконання функцій держави здійснювали 

повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття 

відповідних рішень стосовно 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 відповідної діяльності представляти 

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

в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, 

організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення 

зазначеної діяльності [50]. 

Такий засіб протидії корупції дає можливість уникнути зловживань 

працівниками прокуратури після звільнення їх з відповідної посади та 

попереджає ризики виявлення корупції як у прокуратурі, так і поза її межами. 

– Обмеження спільної роботи близьких осіб. Означений засіб забороняє 

службовим особам мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або 

бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким 

їм особам. Також особи, які претендують на зайняття відповідних посад, 

зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони 

претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб [50]. 

Так, статтею 55 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що 

прокурор, стосовно якого наявні обставини безпосереднього 
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підпорядкування близькій особі, зобов’язаний звільнитися з посади, якщо 

протягом п’ятнадцяти днів з дня виникнення таких обставин ним чи 

близькою йому особою не вжито заходів щодо добровільного усунення 

обставин безпосереднього підпорядкування або ж якщо він чи близька йому 

особа не були протягом тридцяти днів із дня виникнення таких обставин 

переведені в установленому порядку на іншу посаду, що виключає 

безпосереднє підпорядкування, або не надали згоду на таке переведення [1]. 

Такий засіб протидії корупції в органах прокуратури дозволяє уникнути 

виявів корупції, названих у народі як «кумівництво», коли створюються цілі 

механізми зловживань та отримання за них неправомірної вигоди в колах 

державних службовців, об’єднаних родинними зв’язками. 

Також, на нашу думку, до організаційних засобів протидії корупції в 

органах прокуратури України необхідно віднести достатнє матеріальне 

забезпечення, розмір якого визначено нормою закону. Стаття 81 Закону 

України «Про прокуратуру» встановлює, що заробітна плата прокурора 

регулюється цим документом і не може встановлюватися іншими 

нормативно-правовими актами [1]. Даний засіб дозволить, по-перше, 

уникнути внутрішніх корупційних схем з неправомірною винагородою осіб 

відповідальних за встановлення розміру заробітної плати прокурора, а, по-

друге, достатній рівень заробітної плати забезпечить зменшення зовнішнього 

матеріального тиску на працівників прокуратури. Погоджуємося з думкою 

Ю. В. Дем'янчука, який стверджує, що престиж державної служби в Україні 

можна було б хоча б частково відновити зі збільшенням грошового 

утримання державних службовців. Науковець вважає, що висока оплата 

праці сприяє збереженню на службі професійних і чесних кадрів [297]. 

Стаття 83 Закону України «Про прокуратуру» визначає матеріально-

побутове забезпечення прокурора. Згідно з цією правовою нормою прокурор, 

який потребує поліпшення житлових умов, після призначення на посаду 

забезпечується службовим житлом за місцем знаходження прокуратури, 

також даною статтею передбачено забезпечення прокурора і членів його сім’ї 
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безоплатним медичним обслуговуванням у державних закладах охорони 

здоров’я, причому члени сім’ї прокурора, які проживають разом з ним, 

обслуговуються у тих медичних закладах, що й прокурор. Прокурору також 

може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань у розмірі, що не перевищує його середньомісячної заробітної 

плати [1]. Встановлення таких матеріальних гарантій для прокурорів є ще 

одним організаційним засобом у сфері боротьби з корупцією в органах 

прокуратури, оскільки дозволить службовцю уникати ризиків матеріальної 

залежності від інших осіб та бути неупередженим при виконанні своїх 

службових функцій.  

Визначення у Державному бюджеті України видатків на фінансування 

прокуратури не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і 

незалежного здійснення її повноважень відповідно до закону, а також 

законодавче гарантування повного і своєчасного фінансування прокуратури, 

які визначені ст. 87 Закону України «Про прокуратуру», можна також 

зарахувати до засобів протидії корупції в органах прокуратури України [1]. 

Так, усі засоби протидії корупції, які пов’язані з матеріальним та соціальним 

забезпеченням службовців прокуратури та фінансуванням самого державного 

органу, умовно можна об’єднати в групу «матеріальні засоби протидії 

корупції». Вони займають особливе місце в системі засобів протидії корупції, 

оскільки мають найбільший вплив на внутрішню мотивацію державного 

службовця у процесі боротьби з корупцією. 

Одним з найефективніших засобів протидії корупції у всіх державних 

органах є ротація кадрів. На думку В. Б. Авер’янова, необхідно створювати 

більш гнучку систему ротації кадрів для державних службовців, що 

перебувають у постійному службовому контакті з громадянами та 

комерційними структурами [179, с. 33]. Порядок ротації кадрів в органах 

прокуратури України на законодавчому рівні не передбачений. Проте такий 

засіб протидії корупції в даних органах, на нашу думку, видається 

актуальним, оскільки прокурори є тими держслужбовцями, які постійно 
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перебувають у контакті з громадянами держави і меншою мірою – з 

комерційними структурами. 

Ще одним не менш важливим засобом протидії корупції в органах 

прокуратури України є визначення на законодавчому рівні прозорої 

процедури відібрання кадрів на конкурсній основі та порядку звільнення з 

адміністративної посади. Так, розділом V Закону України «Про прокуратуру» 

визначено порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади [1]. У цьому розділі передбачено 

вимоги до кандидатів на посаду прокурора, порядок добору кандидатів та 

їхнє призначення на посади прокурорів, кваліфікаційний іспит та спеціальну 

перевірку кандидата на посаду, порядок спеціальної підготовки кандидата та 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади, а також деталізовано 

підстави та порядок звільнення прокурора з адміністративної посади та 

припинення його повноважень на цій посаді. Таке законодавче врегулювання 

питань зайняття прокурорських посад та порядку звільнення з 

адміністративних посад сприяє уникненню багатьох корупційних ризиків 

усередині прокуратури. 

Є. Д. Скулиш наголошує на специфіці кожної зі сфер державного 

управління, у зв’язку з чим вияви корупції та способи здійснення службових 

зловживань різняться, що, своєю чергою потребує встановлення специфічних 

засобів протидії корупційним правопорушенням [298, с. 157]. Причому 

впроваджувані засоби протидії корупційним виявам мають бути достатньо 

строгими, щоб чітко окреслити межі повноважень службовців, 

мінімалізувати можливість прийняття ними рішень на власний розсуд, 

зробивши механізм прийняття будь-яких рішень службовими особами 

держави абсолютно прозорим, а також встановити порядок комунікацій 

службовців з громадянами чи юридичними особами.  

Ю. В. Дем’янчук до засобів протидії корупції відносить: заборони, 

пов’язані з режимом державної служби, засоби врегулювання конфлікту 

інтересів на державній службі, чіткий посадовий регламент державного 
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службовця, конкурсне заміщення посади державної служби, встановлення й 

обов’язкове використання кадрового резерву в системі державної служби, 

обов’язкове встановлення альтернативи при призначенні на посаду 

державної служби, випробування при вступі на державну службу, механізм 

узгодження з підрозділами власної безпеки кандидатур при призначенні на 

відповідальні посади державної правоохоронної служби, визначення статусу 

посади державної служби, яка пов’язана з корупційними погрозами, 

соціальні гарантії, пов’язані з режимом і статусом державного службовця, 

атестація державних службовців, заохочення та нагородження державних 

службовців, визначення приблизних етапів кар’єрного зростання державного 

службовця, відсторонення від займаної посади державної служби у випадках 

виникнення конфлікту інтересів, кваліфікаційний іспит, режим службової 

дисципліни на державній службі, адміністративний контроль за службовою 

діяльністю державних службовців, податковий контроль за майновим 

становищем державного службовця і членів його сім’ї, дисциплінарна й 

адміністративна відповідальність державних службовців, механізм надання 

відомостей про доходи, майно і зобов’язання майнового характеру 

державного службовця та членів його сім’ї, оплата праці державних 

службовців, ротація кадрів у системі державної служби тощо [297]. Даний 

перелік не є вичерпним, оскільки включає в себе як організаційні засоби, так 

і заходи адміністративного примусу, наприклад, встановлення міри 

відповідальності для державних службовців. Також автор відносить до 

засобів протидії корупції в органах державної влади атестацію державних 

службовців та кваліфікаційний іспит. Проте вважаємо такі заходи швидше 

гарантіями належної кваліфікації та рівня підготовки державного службовця, 

що забезпечить якісне виконання покладених на нього службових обов’язків, 

аніж засобом протидії корупції. 

Науковець пропонує доповнити систему сучасних загальних засобів 

протидії антикорупційним моніторингом. Зокрема, він вважає за необхідне 

прийняття нормативно-правових актів, які б регулювали порядок проведення 
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антикорупційного моніторингу в Україні загалом на підставі подібних 

досліджень у всіх адміністративно-територіальних центрах. Такі акти мають 

включати: розроблення та прийняття на основі діючих державних програм із 

протидії корупції, а також короткострокових муніципальних цільових 

програм із протидії корупції, організацію та проведення антикорупційної 

експертизи нормативних правових актів і соціально-економічних програм 

[294, с. 94]. На сьогодні майже кожна місцева адміністрація має у своєму 

напрацюванні розроблені програми та цілі стратегії протидії та запобіганню 

корупції на місцевому рівні, проте положення таких програм залишаються 

«мертвими» у зв’язку з відсутністю конкретного механізму їх реалізації. 

Щодо антикорупційної експертизи, то нині така існує в Україні і її 

проведення віднесено до повноважень Міністерства юстиції України, що вже 

створює корупційні ризики у здійсненні міністерством покладених на нього 

повноважень. Цілком погоджуємося з думкою Ю. В. Дем’янчука в тому, що 

існує потреба у передачі такого повноваження новому державному органу, 

підзвітному безпосередньо президентові, з превентивними функціями, 

незалежним статусом і не пов’язаним із формуванням будь-якої державної 

політики. Метою і завданням такого органу має бути незалежна 

антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, із тим, щоб 

забезпечити ефективне запобігання та зниження ризиків виявлення 

корупційних норм у нормативно-правових актах [294]. Антикорупційному 

моніторингу мають піддаватися усі сфери суспільного життя та діяльність 

усіх державних органів, у тому числі й діяльність органів прокуратури. 

Антикорупційний моніторинг, як загальний засіб протидії корупції має 

врегульовуватися нормами чинного законодавства, з чітко встановленим 

механізмом реалізації, а результати такого моніторингу повинні 

аналізуватись та враховуватись при формуванні антикорупційної політики 

нашої держави та конкретних її структур. Антикорупційна експертиза також 

є одним з організаційних засобів протидії корупції в органах прокуратури 
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України, оскільки такій експертизі піддаються й акти, що регулюють 

прокурорську діяльність. 

Такий організаційний засіб забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури в Україні як мінімалізація посадових прав та обов’язків 

державних службовців, які провокують корупційні злочини, має забезпечити 

перегляд наданих законом повноважень посадовцям органів прокуратури з 

позиції наявних корупційних ризиків. Так, у разі виявлення можливості 

корупції при здійсненні відповідного повноваження посадовцем, таке 

повноваження повинно бути проаналізоване та належним чином 

розтлумачене з чітким окресленням його меж. Також даний засіб включає в 

себе аналіз усіх повноважень працівників органів прокуратури на предмет їх 

дублювань, що передбачає своєрідну чистку законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів. У результаті даний організаційний засіб 

забезпечує чіткість визначених посадових повноважень працівників органів 

прокуратури з однозначним їх роз’ясненням, що унеможливлює зловживання 

службовим становищем. 

Урегулювання завантаження робочого часу посадовців має 

забезпечуватись локально керівництвом кожного структурного підрозділу 

органів прокуратури в Україні. Так, робочий час працівників органів 

прокуратури та його ефективне використання необхідно контролювати з 

метою виключення ризиків неправомірного розширення службовцями своїх 

повноважень та витрачання його в особистих корисливих цілях. 

Посилення контролю вірогідності даних у поданих деклараціях 

державних службовців, забезпеченого відповідними правовими наслідками у 

випадку виявлення прихованої чи невірогідної інформації, потрібно 

забезпечувати поряд з обов’язком подання посадовцями органів прокуратури 

України таких декларацій. Оскільки, часто обов’язок подати інформацію 

щодо своїх доходів службовою особою нівелює обов’язок подати вірогідну 

інформацію. Такий стан речей зумовлюється обмеженим контролем тільки 

щодо факту заповнення інформації без достатнього аналізу її повноти та 
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вірогідності. Тому, даний організаційний засіб забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури України має враховуватися державою при 

проведенні антикорупційної боротьби. 

Упорядкування ієрархічного взаємозв’язку в прокуратурі, шляхом 

встановлення чітких повноважень вищих інстанцій та контролюючих 

структур щодо підпорядкованих та підконтрольних посадовців, полягає у 

забезпеченні протидії корупції в органах прокуратури в Україні і спрямовано 

на внутрішню боротьбу з корупцією в даному органі. Так, прозорість 

внутрішньої субординації нейтралізує ризики корупційних виявів при 

просуванні працівника органу прокуратури по службі, а також при здійсненні 

контролю за діяльністю державних службовців.  

Ведення централізованої інформаційної системи обліку фактів 

корупційних правопорушень та надання доступу до неї усім правоохоронним 

органам дасть змогу забезпечити належний контроль як державний, так і 

громадський за фактами корупційних правопорушень у структурних 

одиницях органів прокуратури України, а також зменшити ризик 

корисливого ігнорування таких виявів та можливість уникнення усіх 

наслідків, передбачених законодавством за такі порушення. 

 Проведення інформаційно-роз’яснювальної політики в органах 

прокуратури, забезпечення взаємозв’язку органів прокуратури з 

громадськістю та громадського контролю, проведення заходів освітньо-

виховного характеру має забезпечуватись як централізовано, так і локально. 

Даними організаційними засобами передбачено проведення різноманітних 

освітньо-інформаційних заходів, семінарів для працівників прокуратури  з 

питань антикорупційної боротьби. Такі заходи мають проводитися за участю 

громадськості, що налагодить необхідний зв’язок з народом та покращить 

громадський контроль. 

Визначення локальної антикорупційної стратегії в кожному 

структурному підрозділі органів прокуратури є необхідним поряд із 

загальнодержавною стратегією антикорупційної боротьби. Така стратегія на 
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загальнодержавному рівні має загальний широкий характер та повинна 

деталізуватися в положеннях стратегії локальних структур. Даний 

організаційний засіб забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в 

Україні є основним у системі засобів боротьби з корупцією на місцях. 

Вважаємо, що для ефективного протистояння корупції першочергово 

необхідно визначити, якими засобами та способами можна досягнути 

поставленої мети. А на відміну від загальнодержавної стратегії, місцева 

стратегія дасть можливість конкретизувати необхідні для застосування 

засоби та заходи. 

Організаційні засоби забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури України становлять цілісну систему інструментів впливу на 

суспільні відносини у сфері боротьби з корупцією в органах прокуратури. 

Нині корупція вразила практично усі сектори Української держави, проте 

найбільш сприятливою сферою для корупції залишається державна служба. 

Органи прокуратури в Україні є одним з основних антикорупційних органів 

держави, а тому протидія корупції в їх структурі має надзвичайно велике 

значення. Щоб застосування організаційних засобів протидії корупції в 

прокуратурі України набуло позитивного результату і було ефективним, усі 

засоби необхідно застосовувати комплексно, що сприятиме розвитку 

адміністративно-правового механізму боротьби з корупцією. Беззаперечно, 

що норми антикорупційного законодавства мають удосконалюватися й 

доопрацьовуватися. Проте найголовніше те, що вони повинні бути 

ефективними у використанні, а передбачені ними засоби протидії корупції – 

дієвими. Не вважаємо за необхідне перенасичення чинного законодавства 

всією системою організаційних засобів забезпечення протидії корупції в 

органах прокуратури. Однак важливо, щоб на практиці при веденні 

антикорупційної боротьби комплексно застосовувалися усі засоби 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури – як визначені на 

законодавчому рівні, так і доктринальні, дієвість та ефективність яких 

досліджена науковцями. 
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4.3 Рівні та напрями адміністративно-правової протидії корупції в 

органах прокуратури в Україні 

 Наукова розробка механізму адміністративно-правової протидії 

корупції в органах прокуратури передбачає осмислення напрямів та рівнів 

такої протидії. Рівні протидії можуть бути визначеними, виходячи з 

юрисдикції органів прокуратури у будь-якій сфері та самої субординаційної 

ієрархічної структури даних органів. Своєю чергою, напрями протидії 

корупції вказують на ті сфери внутрішньовідомчої та зовнішньої 

функціональної діяльності органів прокуратури в особі уповноважених 

посадових осіб, у яких здійснюються заходи щодо запобігання, виявлення та 

усунення корупційних діянь та їх суспільно-шкідливих наслідків. Відповідні 

аспекти протидії корупції – надзвичайно важливі для повноти наукової 

розробки протидії корупції у прокуратурі. 

 Актуальність обраної тематики полягає у реформі самої прокуратури, 

внаслідок чого змінилося її концептуальне функціональне призначення. 

Зокрема, зазнали зміни і принципи субординаційних взаємозв’язків органів 

прокуратури вищого рівня та їх адміністративно підпорядкованих підрозділів 

нижчого рівня та можливість адміністративно-владного впливу на діяльність 

прокурорів. Відповідні законодавчі зміни вносять істотні корективи у рівні та 

напрями адміністративно-правової протидії корупції в прокуратурі України. 

Особливо суттєво змінено зовнішню антикорупційну діяльність органів 

прокуратури, оскільки нове законодавство залишило винятково 

прерогативою функції прокуратури – забезпечення державного 

обвинувачення в суді. Тим не менше, виконуючи дані обов’язки, прокурори 

координують діяльність органів досудового розслідування, що дозволяє їм 

протидіяти корупції в правоохоронних органах на час досудового 

розслідування наданими їм організаційними та адміністративними засобами 

впливу. Слід наголосити, що прокурори залишаються суб’єктами протидії 

корупції в частині виявлення, розслідування, складання та направлення до 
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суду протоколів про виявлені корупційні правопорушення, що залишає за 

системою органів прокуратури певні повноваження щодо розслідування 

корупційних правопорушень.  

 З огляду на викладене, можемо дійти висновку про беззаперечну 

актуальність перегляду рівнів та напрямів протидії корупції в органах 

прокуратури України, які зазнали істотних змін. При цьому здійснювати таку 

розробку слід з урахуванням наявних у доктрині позицій та попередніх 

розробок.  

 Серед дослідників, які розглядали протидію корупції в органах 

прокуратури України з адміністративно-правової точки зору, можна назвати 

таких: Л. А. Аркуша, М. Ю. Бездольний, В. О. Бєлік, А. В. Гайдук, 

В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, Д. Г. Заброда, В. О. Завгородній, 

Д. І. Йосифович, В. І. Литвиненко, О. І. Олійник, С. С. Серьогін, Р. М. Тучак, 

І. І. Яцків та ін. Праці останніх стали теоретичним підґрунтям для нашого 

дослідження. Тим не менше, наукові погляди на цю проблематику в 

контексті реформованої системи прокуратури мають бути переглянутими. 

 Доречно також наголосити на важливості методичного й практичного 

визначення рівнів і напрямів протидії корупції в органах прокуратури 

України, оскільки кожен із них в подальшому може бути об’єктом більш 

вузьких наукових і практичних розробок у наведеній сфері. 

Розпочинаючи дослідження з рівнів протидії корупції, варто зауважити, 

що відповідне поняття трактується у таких значеннях: 1) це – ступінь якості 

або величина, які досягнуті в чому-небудь [61, с. 547]; 2) шар ієрархічної 

структури [2, с. 1223]. Отже, в нашому випадку, розглядатимемо поняття 

«рівень» в останньому з наведених його розумінь. 

В. І. Литвиненко надає таке визначення рівнів адміністративно-

правової протидії корупції: «Це виокремлена горизонталь системи державних 

органів та місцевого самоврядування, в якій юрисдикцією органів 

охоплюється певне коло суспільних відносин та поширюється така 

юрисдикція на всю територію держави чи на її частину, між якими існують 
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адміністративно-правові відносини координації з приводу заходів 

запобігання, виявлення та боротьби з корупцією, щодо яких відповідні 

органи мають суміжні повноваження, що створює потенційно несприятливі 

для здійснення корупційних діянь умови, обмежує можливість розвитку 

корупції, виявляє наявну корумпованість державних органів та окремих 

чиновників, сприяє подоланню та викоріненню корупції з державно-владного 

апарату шляхом усунення наслідків корупції, притягнення винних у 

корупційних правопорушеннях до юридичної відповідальності, поновлення 

прав та інтересів особам, які їх втратили внаслідок корупційної діяльності 

інших осіб» [299, с. 86]. З відповідним визначенням поняття повною мірою 

погоджуємося. Таким чином, рівні протидії корупції у системі органів 

прокуратури України насамперед визначаються юрисдикцією та системою 

органів прокуратури України.  

У науці наведено чимало модифікацій класифікації рівнів, за якою 

здійснюється адміністративно-правова протидія корупції. Нам імпонує такий 

підхід до їх визначення [299, с. 86-87]: 

– міжнародний – здійснюється національними органами у 

співробітництві з компетентними органами інших держав; 

– загальний державний – здійснюється органами спеціальної 

юрисдикції щодо протидії корупції на загальнодержавному рівні та органами, 

до повноважень яких належать притягнення до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних 

правопорушень щодо загального адміністрування такої діяльності, а також 

Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України шляхом 

прийняття Антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми 

відповідно та інших адміністративно-правових норм, спрямованих на 

протидію корупції; 

– відомчий загальнодержавний – здійснюється органами державної 

влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, з приводу 

протидії корупції у відповідних відомствах та суспільних відносинах, які 
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підлягають управлінню, регулюванню, нагляду та контролю відповідно до 

повноважень наведених органів; 

– загальний регіональний та обласний – здійснюється на рівні 

адміністративно-правового регулювання загальної антикорупційної 

діяльності та діяльності з притягнення до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень на 

рівні області, АРК, міст Києва і Севастополя, або наведених адміністративно-

територіальних одиниць у сукупності (регіонів); 

– відомчий регіональний та обласний – здійснюється на рівні ланки 

відомств, юрисдикція яких поширюється на територію областей, АРК, міст 

Києва і Севастополя, або наведених адміністративно-територіальних одиниць 

у сукупності (регіонів), якщо такі відомства координують антикорупційну 

діяльність органів нижчої ланки, з приводу протидії корупції у відповідних 

відомствах та в суспільних відносинах, які підлягають управлінню, 

регулюванню, нагляду та контролю відповідно до повноважень наведених 

територіальних відділень органів; 

– місцевий загальний – здійснюється спеціальними органами 

найнижчої ланки щодо загальної протидії корупції, а також органами 

найнижчої ланки, до повноважень яких належать притягнення до 

адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення, щодо протидії конкретним корупційним виявам 

у суспільстві; 

– місцевий відомчий – здійснюється керівниками або спеціально 

визначеними службовими та посадовими особами щодо протидії корупції в 

органах чи їх структурних або територіальних підрозділах найнижчої ланки 

щодо безпосередньої протидії корупції у відповідних органах/підрозділах.  

Вважаємо, що така класифікація є однією з найбільш комплексних та 

структурованих і відображає сутність рівнів протидії корупції в нашій 

державі. Основою для наведеної класифікації рівнів є: по-перше, ланковість; 

по-друге, тип юрисдикції. Так, під «загальною» протидією автор розглядає 
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протидію, яка здійснюється щодо усіх сфер суспільного життя органами 

досудового розслідування, а також органами, в компетенції яких – 

притягнення до відповідальності фізичних осіб за порушення дисциплінарної 

відповідальності. 

Не заперечуючи повною мірою підхід В. І. Литвиненка щодо вибору 

термінологічної основи, слід зазначити, що при зміні терміна «загальний» на 

«правоохоронний» у відповідній класифікації рівнів остання тільки б 

покращилась і була б більш визначеною. Це дало б можливість уникнути 

ряду теоретичних і практичних неузгоджень, адже термін «загальна 

протидія», використаний науковцем, може бути сплутаний з протидією в 

органах загальної юрисдикції, до повноважень яких входить реалізації 

державної політики у більшості сфер суспільного життя, наприклад, районні 

адміністрації. Крім цього, навіть у нашому дослідженні, використовуючи 

термін «загальна протидія корупції», малося на увазі протидія, яка 

здійснюється керівниками органів прокуратури в загальному порядку як і 

керівниками будь-яких інших державних органів без використання 

спеціальної правоохоронної компетенції. Тому замінити термін «загальна 

протидія корупції» для визначення рівнів було б доволі доцільним у цьому 

випадку.  

Досліджуючи рівні протидії корупції в органах прокуратури, 

зауважимо, що прокуратура має повноваження щодо розслідування та 

ініціювання притягнення до адміністративної відповідальності осіб за 

адміністративні правопорушення у сфері корупції. Тому відповідно до 

класифікації, у прокуратурі реалізовуватимуться усі рівні протидії корупції 

залежно від напряму, в якому така протидія здійснюється.  

Розглядаючи питання рівнів, слід звернути увагу і на ланкову 

структуру органів прокуратури України. Так, В. Л. Федоренко зазначає, що 

територіальні, а також інші прокуратури в сукупності становлять злагоджену 

триланкову систему органів прокуратури. Через специфіку управління у 

прокуратурі ця система має ієрархічний характер. Вищою ланкою 
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прокурорської системи в Україні є Генеральна прокуратура України. Другу 

ланку системи органів прокуратури утворюють прокуратури Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також прирівняні до 

них спеціалізовані прокуратури (наприклад, військові прокуратури регіонів, 

військова прокуратура Чорноморського флоту і Військово-Морських сил 

України). Третю ланку прокурорської системи складають міські, районні, 

міжрайонні, районні у містах та інші прирівняні до них прокуратури 

(наприклад військові прокуратури гарнізонів) [300, с. 205; 414]. Однак 

окремо слід звернути увагу на питання ланковості спеціалізованих 

прокуратур, особливо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та 

Головної військової прокуратури. Станом на сьогодні відповідні прокуратури 

забезпечують розслідування та забезпечення представництва державного 

обвинувачення у суді щодо корупційних злочинів. 

 Оскільки юрисдикція та специфіка діяльності останніх поширюється на 

всю територію України, відповідно до наведеної класифікації, протидію 

корупції, яка ними здійснюється, слід віднести до загальнодержавної 

правоохоронної протидії корупції, а не регіональної. Підпорядковані їм 

прокуратури поряд з регіональними мають бути віднесені до регіонального 

рівня правоохоронної протидії корупції. І, відповідно, місцеві прокуратури 

здійснюють протидію корупції на місцевому правоохоронному рівні. 

 Підсумовуючи викладене, ґрунтуючись на положеннях Закону України 

«Про прокуратуру» [1] та позиціях наведених науковців, виділимо наступні 

рівні протидії корупції в органах прокуратури України: 

 – міжнародний; 

 – загальнодержавний внутрішньовідомчий (здійснюється щодо системи 

органів прокуратури у загальному відомчому порядку); 

 –  загальнодержавний правоохоронний; 

–  регіональний внутрішньовідомчий;  
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–  регіональний правоохоронний (здійснюється регіональними 

прокуратурами та регіональними відділами військової прокуратури та 

Спеціалізованої військової прокуратури; 

 – місцевий внутрішньовідомчий: 

 – місцевий правоохоронний. 

 Міжнародний рівень протидії корупції в органах прокуратури України 

представлений різнобічним комплексом дій органів різних держав, які 

спрямовані на усунення міжнародних корупційних виявів. На цьому рівні 

органи прокуратури України співпрацюють з відповідними компетентними 

органами іноземних держав.  

 Не є винятком, коли об’єктом міжнародно-правової протидії корупції 

можуть бути й самі посадові та службові особи органів прокуратури України, 

однак станом на сьогодні про такі прецеденти не відомо. 

 Питання такої межнародно-правової взаємодії регулюються 

положеннями ст. 92–94 Закону України «Про прокуратуру». Так, у ч. 1 ст. 92 

Закону зазначається, що 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. Цікавим є регулювання ст. 94 аналізованого Закону, відповідно до 

якого  Генеральна прокуратура України в порядку, передбаченому Законом 

України «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 
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органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції 

яких належать питання, що регулюються договорами. Міжвідомчі договори, 

що укладаються Генеральною прокуратурою України, мають бути погоджені 

з Міністерством закордонних справ України [1]. Генеральна прокуратура 

України на міжнародному рівні протидії корупції виступає важливим 

учасником міжнародних відносин щодо протидії транснаціональній корупції. 

Така взаємодія з компетентними органами іноземних держав може 

стосуватися як конкретного антикорупційного розслідування, так і загальної 

організаційної діяльності, зокрема координації міжнародних зусиль у сфері 

запобігання, протидії та розслідування корупційних виявів.  

 Крім цього, основи взаємодії на міжнародному рівні у сфері протидії 

корупції встановлені в Законі України «Про запобігання корупції». Згідно зі 

ст. 70 Закону України «Про запобігання корупції», Україна відповідно до 

укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері 

запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними 

організаціями, які застосовують заходи щодо запобігання і протидії корупції.  

Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного 

співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються 

компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних 

договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України 

[50]. Зокрема, таким компетентним органом є Генеральна прокуратура 

України, яка здійснює повноваження, визначені Законом України «Про 

прокуратуру України».  

 Органи прокуратури України на міжнародно-правовому рівні 

взаємодіють в основному у формах координації, обміну інформацією, обміну 

досвідом, координації спільних міжнародних розслідувань корупції тощо. 

Виділений нами загальнодержавний внутрішньовідомчий рівень 

характеризується протидією корупції, що спрямована на запобігання та 

викорінення корупційних виявів у системі органів прокуратури в загальному 
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відомчому порядку. Тобто основними об’єктами такої протидії виступають 

самі прокурори. 

На цьому рівні в основному йдеться про нормативне відомче 

забезпечення діяльності з протидії корупції у всій системі прокуратури 

України. Насамперед – це реалізація відомчої антикорупційної політики, її 

визначення та розроблення. Такі дії, головним чином, стосуються прийняття 

нормативно-правових актів у сфері протидії корупції. Комплексним 

програмним актом у цій сфері є Антикорупційна програма Генеральної 

прокуратури України на 2017 рік, затверджена Наказом від 31 березня 2017 р. 

№ 98 [174]. На її виконання на рівні Генеральної прокуратури України 

приймаються відповідні нормативно-правові акти.  

Слід зауважити, що акти Генеральної прокуратури проходять 

громадське обговорення та антикорупційну експертизу. Реалізація положень 

відомчої програми та загальнодержавної антикорупційної політики в 

подальшому здійснюється зу поєднанні адмністративно-правових та 

організаційних засобів.  

Даний рівень протидії корупції є одним з ключових, адже забезпечує 

запобігання корупції у всій системі органів прокуратури, без чого не 

можливо уявити їх ефективну діяльність. 

Загальнодержавний правоохоронний рівень полягає у найвищому рівні 

протидії корупції, спрямованому на зовнішню протидію корупційним 

діянням, а саме: по-перше, в організації загальнодержавної правоохоронної 

антикорупційної діяльності, яка насамперед координує інші органи 

досудового розслідування щодо протидії корупційним злочинам; по-друге –

це безпосередня діяльність посадових осіб Генеральної прокуратури, або її 

відділів – Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи Військової 

прокуратури щодо координації органів досудового розслідування у найбільш 

резонансних злочинах.  

Також, беручи до уваги, спеціальну юрисдикцію Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та підслідність справ Національному 
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антикорупційному бюро України, згідно з чинним Кримінально-

процесуальним кодексом України[21], загальнодержавний правоохоронний 

рівень протидії корупції в органах прокуратури України в цьому випадку 

стосуватиметься зокрема розслідувань корупційних злочинів, що вчинені 

вищими посадовими особами Генеральної прокуратури України та її 

підрозділів. Це саме можна віднести і щодо проваджень із розслідування 

корупційних адміністративних правопорушень в органах прокуратури 

України. 

Виділені регіональний відомчий та регіональний правоохоронний рівні 

за аналогією характеризуються як загальнодержавний відомчий та 

правоохоронний. Однак у цьому контексті напрями та форми 

адмінстративно-правової протидії корупції стосуються юрисдикції 

прокуратури конкретної області, або ж прирівняних до регіональних 

юрисдикцій відповідних спеціалізованих прокуратур. Ці форми також 

обмежені не лише територіально, а й наявними повноваженнями посадових 

осіб прокуратур областей та прирівняних до них територіальних підрозділів 

спеціалізованих прокуратур Генеральної прокуратури України.  

 За аналогією з регіональними прокуратурами такою ж є сутність 

діяльності місцевих прокуратур. Ці місцеві прокуратури є останньою ланкою, 

тому організаційні та адмністративно-правові заходи запобігання корупції в 

них стосуватимуться саме посадових осіб відповідних органів. Тим не 

менше, на цю ланку прокуратури припадає найбільша фактична сукупність 

правоохоронної діяльності із зовнішньої протидії корупції, зокрема і в 

частині координації органів досудового розслідування із цих питань. 

 Нерозривно пов’язаною з рівнями протидії корупції категорією є 

напрями протидії корупції в Україні. Тому вважаємо за доцільне її дослідити.  

В. І. Возьний, розглядаючи основні напрями взаємодії у сфері 

запобігання та протидії корупції, доводив, що ними є групи функціонально 

визначених об’єднаних єдиною метою дій суб’єктів щодо запобігання та 

протидії корупції, реалізація яких здійснюється шляхом співробітництва цих 
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суб’єктів. У найширшому розумінні можна виділити чотири магістральних 

напрями зазначеної взаємодії, а саме: а) нормовстановчий; 

б) профілактичний; в) нормозастосовчий; г) нормоохоронювальний [301, 

с. 132; 415]. Прокуратури та інші правоохоронні органи, протидіючи корупції 

як у середині відомства, так і здійснюючи зовнішню протидію корупції, 

взаємодіють з різними відомствами. Ця взаємодія може бути компетентно-

функціональною, організаційною, координаційною, інформаційною тощо. 

Отже, крізь призму напрямів взаємодії щодо протидії корупції загалом можна 

виділяти напрями протидії. З огляду на наведене виділені нормовстановчий, 

профілактичний, нормозастосовчий та нормоохоронювальний напрями 

протидії корупції стосуються досліджуваної нами протидії і можуть бути 

схарактеризовані як напрями адміністративної управлінської діяльності в 

органах прокуратури та інших органах, які протидіють корупції у 

досліджуваній системі.  

Дещо інший підхід до виділення напрямів протидії корупції використав 

О. А. Коваленко. На його думку, головними напрями протидії корупції є: 

подальше вдосконалення законодавчої бази; запобігання корупції; виявлення, 

припинення та розслідування корупційних правопорушень; забезпечення 

покарання осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень; поновлення 

порушених корупційними діяннями законних прав та інтересів осіб; 

усунення наслідків корупційних діянь [302, с. 109]. Хоча вказана думка має 

право на існування, однак більшість із виділених напрямів ми б 

схарактеризували як завдання антикорупційної діяльності в органах 

прокуратури України. Тим не менше, слід констатувати, що «напрями» є 

доволі абстрактним поняттям, а тому нічого дивного у співпадінні даної 

категорії із завданнями, функціями чи метою протидії корупції у теоретичних 

джерелах немає.  

Також, залежно від характеру та основної мети застосування 

антикорупційних заходів, у літературі вирізняють такі основні напрями 

протидії корупції: 1) запобігання корупції; 2) виявлення, розгляд фактів 
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корупційних діянь, з притягненням до передбаченої законом 

відповідальності; 3) поновлення законних прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь; 4) удосконалення 

антикорупційного законодавства [301, с. 48]. Аналогічний підхід 

висловлював М. І. Мельник, виділяючи такі основні напрями протидії 

корупції: запобігання соціальним передумовам корупції та усунення причин і 

умов (корупційних ризиків), що сприяють виникненню корупційних діянь; 

виявлення, розслідування, розгляд фактів корупційних діянь, притягнення 

осіб, винних у їх вчиненні, до передбаченої законом відповідальності; 

вдосконалення антикорупційного законодавства; поновлення законних прав 

та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних 

діянь [303, с. 217–219; 208, с. 306; 228, с. 192]. Наведені напрями повною 

мірою узгоджуються з функціональною природою діяльності з протидії 

корупції в органах прокуратури. При цьому «запобігання корупції» може 

трактуватися значно ширше, а тому доцільніше було б замість даного 

словосполучення використати тезу «превентивна діяльність» щодо протидії 

корупції. 

Е. С. Молдован, аналізуючи окремі наукові напрацювання [298;304; 

305; 306;] та інформаційно-методичні матеріали [307] класифікує заходи 

антикорупційного характеру на державній службі, об’єднавши їх у групи за 

напрямами, а саме: адаптаційний, забезпечення прозорості та гласності, 

каральний, організаційно-управлінський, правовий, превентивний, соціально-

економічний [296]. Такий узагальнювальний підхід є доволі структурованим 

і відображає основну сутність сукупності антикорупційних заходів. Тому 

рівною мірою можемо прийняти до уваги відповідну класифікацію для 

виділення авторської класифікації.  

З. С. Гладун до основних напрямів протидії корупції відносить: 

розвиток лібералізації та дерегуляції економіки, розширення законодавчої 

основи, прискорення практичної реалізації адміністративної реформи, 

неухильне додержання принципів рівності та справедливості у реагуванні на 



296 

 

 

факти корупційних діянь та інших зловживань посадовим становищем, 

зокрема, ретельну перевірку та гласну правову оцінку всіх (незалежно від 

часу) фактів створення приватного капіталу шляхом використання (відкрито 

або завуальовано) державної власності [308, с. 14]. 

В Антикорупційній стратегії визначено такі основні напрями протидії 

корупції:  

– забезпечення формування та реалізації державної антикорупційної 

політики на основі результатів аналізу вірогідних даних про корупцію та 

чинники, які її зумовлюють, впровадження ефективного моніторингу та 

координації реалізації антикорупційної політики незалежним 

спеціалізованим органом із залученням представників громадянського 

суспільства;  

– зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність органів 

законодавчої влади, посилення громадського контролю за їх діяльністю;  

– створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту 

інтересів, порушення етичних стандартів поведінки та забезпечення 

контролю за дотриманням правил щодо доброчесності осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інших осіб;  

– посилення ефективності діяльності органів судової влади та системи 

кримінальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, забезпечення ефективної роботи Національного 

антикорупційного бюро України;  

– сприяння усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, 

формування нетолерантного ставлення бізнесу до корупції; 

– розширення можливості для доступу до суспільно важливої 

інформації;  

– формування у суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищення 

рівня довіри населення до влади [175]. 

Слід наголосити, що виділені в документі напрями по суті більшою 

мірою є цілями та завданнями, які потрібно досягнути з використанням тих 
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чи інших засобів у період реалізації стратегії. При цьому, якщо вести мову 

про перманентну діяльність з протидії корупції та визначення її основних 

напрямів, то окреслений підхід не зовсім підходить для цього. 

О. В. Ткаченко у своєму дослідженні наближених категорій зазначає, 

що основними напрямами протидії корупції серед співробітників міліції 

мають бути: нормативно-правове забезпечення антикорупційних заходів; 

удосконалення управління та організації діяльності підрозділів органів 

внутрішніх справ, регламентація службово-функціональної діяльності; 

удосконалення заходів суб’єктів боротьби з корупцією з виявлення корупції 

та притягнення винних осіб до відповідальності [309, с. 162]. 

На думку О. Г. Боднарчука, серед напрямів протидії корупції у 

Державній кримінально-виконавчій службі України слід виділити такі [310, 

с. 26–27]:  

1) постійний аналіз стану дотримання антикорупційного законодавства, 

звітування підрозділів установ виконання покарань про вчинені 

співробітниками органів, установ та слідчих, що належать до сфери 

управління Державної пенітенціарної служби України, корупційні та 

правопорушення, пов’язані з корупцією та інші зловживання;  

2) розроблення пропозицій щодо ведення антикорупційних 

організаційних заходів у кадровій політиці: постійний контроль за 

виконанням службових обов’язків; жорсткий відбір кандидатів на службу та 

навчання у відомчі навчальні заклади; використання поліграфа для якісного 

відбору кандидатів на службу та проведення службових розслідувань; 

забезпечення перепідготовки кадрів; своєчасна посадова ротація кадрів тощо;  

3) своєчасне та об’єктивне реагування на порушення дисципліни та 

недотримання положень Кодексу етики і службової поведінки персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України;  

4) створення каналів отримання від громадян, ув’язнених, засуджених, 

інформації про корупційні правопорушення, вчинені співробітниками 
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органів, установ та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління 

Державної пенітенціарної служби України;  

5) своєчасне реагування на скарги, сигнали та повідомлення про 

можливі випадки корупційних правопорушень в органах, установах та 

слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної 

пенітенціарної служби України; 

6) забезпечення гідного матеріального становища та нормальних 

житлових умов, побутової інфраструктури співробітників пенітенціарної 

системи; 

7) запровадження стимулюючих норм до антикорупційної поведінки 

співробітників заохоченням за повідомлення про факт вчинення 

корупційного правопорушення або іншим чином сприяють протидії корупції. 

Наведені позиції науковців відображають підхід до виділення напрямів 

протидії корупції в межах конкретних відомств, а тому можуть 

застосовуватися за аналогією у процесі виділення основних напрямів 

протидії корупції в органах прокуратури України. Останні, як неодноразово 

зазначалося, характеризуються своїми особливостями. При цьому багато з 

окреслених напрямів можна схарактеризувати саме як завдання та/або засоби 

протидії корупції в органах прокуратури України. 

Доцільно також навести позицію В. Л. Федоренко з приводу того, що за 

своїм змістом повноваження прокуратури України можуть бути розподілені 

на три основні групи: 1) повноваження у виявленні порушень законів, причин 

порушень та умов, що їх спричинюють; 2) повноваження, спрямовані на 

усунення порушень законів, причин та умов, що їх спричинюють; 

3) повноваження щодо притягнення порушників закону до відповідальності 

[300, с. 209]. Саме ці повноваження мають стати основою для виділення 

напрямів протидії корупції в органах прокуратури України. Адже 

компетенція – головний критерій для визначення сталих напрямів 

адміністративно-правової протидії корупції в Україні. 
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 Беручи до уваги наведене, можна виділити такі основні напрями 

протидії корупції в органах прокуратури України як: 

 1. За суб’єктами протидії та суб’єктами, стосовно яких здійснюється 

протидія корупції: 

 – внутрішньовідомча протидія корупції; 

 – протидія корупції, що здійснюється зовнішніми органами; 

 – протидія корупції у сферах функціонального призначення органів 

прокуратури самими такими органами. 

 2. За сферами протидії корупції: 

 – протидія корупції у сфері внутрішніх адміністративних питань 

(призначення на посади, преміювання, питання притягнення до 

дисциплінарної відповідальності тощо); 

 – протидія корупції у сфері розслідування злочинів; 

 – протидія корупції у сфері підтримання державного обвинувачення у 

суді; 

 – протидія корупції у сфері координації діяльності органів досудового 

розслідування; 

 – протидія корупції у сфері притягнення до адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення; 

 – протидія корупції в інших сферах діяльності прокуратури.  

 3. За суб’єктами корупційних правопорушень: 

 – протидія корупції щодо прокурорів; 

 – протидія корупції щодо пов’язаних з прокурорами осіб; 

 – протидія корупції стосовно інших працівників прокуратури; 

 – протидія корупції щодо органів, які координаційно пов’язані із 

системою органів прокуратури; 

 – протидія корупції стосовно інших осіб.  

 4. За характером дій: 

 – превентивна протидія корупції; 

 – правозахисна протидія корупції; 
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 – правовідновлювальна протидія корупції.   

 Варто наголосити, що перелік підстав класифікації напрямів протидії 

корупції не є вичерпним.  

 Підсумовуючи, можна резюмувати, що рівні та напрями протидії 

корупції в органах прокуратури є надзвичайно багатогранними, кожний 

рівень та напрям протидії корупції – не менш важливі для загального 

механізму протидії корупції в органах прокуратури України.  

 Визначення напрямів протидії корупції доцільно здійснювати, 

ґрунтуючись на ланковій структурі органів прокуратури України та частково 

повноважень і компетенції, яка реалізовується на тому чи іншому рівні. 

Натомість, напрями можуть бути класифіковані за багатьма критеріями, в 

результаті чого виділяються окремі блоки напрямів, які потрібно 

вдосконалювати на рівні адміністративно-правового регулювання.  

 Зауважимо, що в подальшому актуальність досліджень та практичних 

розробок кожного з напрямів протидії корупції в органах прокуратури 

України не вичерпується. Зокрема, в сучасних умовах доцільно 

продовжувати розроблення проблем реалізації антикорупційної політики в 

органах прокуратури крізь призму різних галузей права.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Адміністративно-правовими формами протидії корупції в органах 

прокуратури України є:  зовнішній вияв діяльності суб’єкта протидії корупції 

в органах прокуратури України, яка здійснюється на підставі, в порядку та в 

межах компетенції, передбаченої адміністративно-правовими нормами, який 

об’єктивується у виданні адміністративно-правових актів та їх сукупності у 

послідовності й порядку, що визначена законодавством та підзаконними 

нормативно-правовими актами, зокрема, але не виключно внутрішніми 

актами самої прокуратури України.  
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2. Виділено організаційні засоби забезпечення протидії корупції в 

органах прокуратури України, як-то: 

– обмеження щодо використання службового становища чи своїх 

повноважень; 

– обмеження щодо одержання подарунків;  

– запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними; 

– обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності; 

– обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави; 

– обмеження спільної роботи близьких осіб; 

– достатнє матеріальне забезпечення, розмір якого визначений нормою 

закону; 

– забезпечення фінансування прокуратури не нижче рівня, що 

забезпечує можливість повного і незалежного здійснення її повноважень 

відповідно до закону, а також законодавче гарантування повного і 

своєчасного фінансування прокуратури; 

– визначення на організаційному рівні прозорої процедури добору 

кадрів на конкурсній основі та порядку звільнення з адміністративної посади; 

– антикорупційний моніторинг. 

3. Виокремлено такі рівні протидії корупції в органах прокуратури 

України: 

 – міжнародний; 

 – загальнодержавний внутрішньовідомчий (здійснюється щодо системи 

органів прокуратури в загальному відомчому порядку); 

 – загальнодержавний правоохоронний; 

 – регіональний внутрішньовідомчий; 
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 – регіональний правоохоронний (здійснюється регіональними 

прокуратурами та регіональними відділами військової прокуратури і 

Спеціалізованої військової прокуратури); 

 – місцевий внутрішньовідомчий: 

 – місцевий правоохоронний.  

 4. Виділено такі основні напрями протидії корупції в органах 

прокуратури України: 

 1) за суб’єктами протидії та суб’єктами, стосовно яких здійснюється 

протидія корупції: 

 – внутрішньовідомча протидія корупції; 

 – протидія корупції, що здійснюється зовнішніми органами; 

 – протидія корупції у сферах функціонального призначення органів 

прокуратури самими такими органами; 

 2) за сферами протидії корупції: 

 – протидія корупції у сфері внутрішніх адміністративних питань 

(призначення на посади, преміювання, питання притягнення до 

дисциплінарної відповідальності тощо); 

 – протидія корупції у сфері розслідування злочинів; 

 – протидія корупції у сфері підтримання державного обвинувачення у 

суді; 

 – протидія корупції у сфері координації діяльності органів досудового 

розслідування; 

 – протидія корупції у сфері притягнення до адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення; 

 – протидія корупції в інших сферах діяльності прокуратури;  

  

3) за суб’єктами корупційних правопорушень: 

 – протидія корупції стосовно прокурорів; 

 – протидія корупції щодо пов’язаних з прокурорами осіб; 

 – протидія корупції стосовно інших працівників прокуратури; 
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 – протидія корупції щодо органів, які координаційно пов’язані із 

системою органів прокуратури; 

 – протидія корупції стосовно інших осіб;  

 4) за характером дій: 

 – превентивна протидія корупції; 

 – правозахисна протидія корупції; 

 – правовідновлювальна протидія корупції. 
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РОЗДІЛ 5 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ 

 

5.1 Оптимізація функціонально-організаційної структури суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури та їх взаємодія 

 

 Одним з важливих аспектів механізму протидії корупції в органах 

прокуратури України є функціонально-організаційна структура суб’єктів 

протидії корупції. Як відомо, кожен орган державної влади у своїй діяльності 

може діяти винятково у межах та на підставі законодавства України. Отже, 

компетенція та відповідні функції суб’єктів у механізмі протидії корупції в 

органах прокуратури визначаються законодавством та створюють 

упорядковану матрицю повноважень в антикорупційній діяльності. Такими 

положеннями визначається функціональне призначення організаційних 

одиниць системи протидії корупції в органах прокуратури України. 

 Не зважаючи на те, що компетенція та функціональне призначення 

суб’єктів протидії корупції визначаються на рівні законів, можуть виникати 

певні неточності та неузгодженості, що стосуються повноважень тих чи 

інших суб’єктів. Особливо це торкається  такої сфери, як протидія корупції в 

органах прокуратури України, суб’єкти якої не лише представлені 

загальними правоохоронними органами, а й окремі з них так би мовити 

виділяюються із загальної системи, набувають особливих чи автономних 

статусів, спеціалізуються саме на тих чи інших видах антикорупційної 

діяльності. Це має відн6ошення не лише до автономних підрозділів у межах 

правоохоронних органів, приміром, Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура чи відповідні спеціалізовані підрозділи в межах Національної 

поліції України, СБУ тощо, а й торкається створення цілком незалежних 

органів зі спеціальним статусом, як-то: НАБУ, НАЗК та ін. Нерідко така 
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розгалужена система суб’єктів протидії корупції, кожен з яких наділений 

повноваженнями щодо протидії корупції в органах прокуратури України, 

може призводити як до певних конфліктів, так і до неефективної взаємодії 

між різними відомствами. Це зумовлює серед першочергових завдань – 

розроблення моделі оптимізації функціонально-організаційної структури 

суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України та налагодження 

взаємодії між ними. Тому актуальним є обрання відповідного напряму 

нашого дослідження та надання окресленій проблематиці окремої уваги. 

 У наведеному контексті можемо навести нещодавній конфлікт між 

НАБУ і ГПУ, який набрав широкого резонансу та активно висвітлювався у 

ЗМІ України. Такі конфлікти, безумовно, призводять до значного зниження 

репутації з боку системи прокуратури України та зовнішнішніх суб’єктів, до 

повноважень яких входить здійснення протидії корупції, зокрема і в органах 

прокуратури України. Наведене вказує, що дослідження проблем і напрямів 

їх подолання у функціонально-організаційній структурі суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури України та налагодженні адміністративно-

правової взаємодії між такими органами має надзвичайно велике стратегічне 

значення у практиці розвитку системи протидії корупції в України та 

надзвичайно високий рівень актуальності.  

 Варто зауважити, що на сьогодні формування системи протидії 

корупції не було завершеним моментом. Зокрема, триває активна наукова та 

суспільно-політична дискусія щодо законодавчого забезпечення Вищого 

антикорупційного суду України, його статусу, процедури утворення, 

повноважень. Цій проблематиці слід приділити відповідну увагу. 

 Проблематиці структури та функцій у системі протидії корупції в 

Україні та прокуратурі як суб’єкта та об’єкта антикорупційної діяльності 

присвячено багато напрацювань і публікацій як науково-теоретичного, так і 

більш практично-прикладного спрямування. Серед науковців, які 

присвячували свою увагу означеній проблемі, можна назвати таких вчених, 

як О. Л. Горган, Д. Г. Заброда, Є. В. Невмержицький, М. І. Мельник, 
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С. С. Рогульський, О. В. Ткаченко, О. М. Угровецький, С. А. Шалгунова, 

К. І. Хромова та багатьох інших. Однак активна діяльність із модернізації та 

реформування усієї правоохоронної системи, утворення нових суб’єктів у 

сфері антикорупційної діяльності вказує на те, що науково-практична 

дискусія не є вичерпаною, а дослідження у наведеній сфері мають 

продовжуватися з метою наукового забезпечення інституційного становлення 

системи протидії корупції, оптимізації функцій антикорупційних суб’єктів, 

взаємодії між ними, забезпечення ефективного процесу протидії корупції в 

органах прокуратури України. 

 Станом на сьогодні відповідно до законодавства діяльністю щодо 

протидії корупції займаються усі державні органи в межах свого відомства, 

правоохоронні органи в межах загальної правоохоронної діяльності та 

спеціалізовані суб’єкти, які утворені для такої діяльності. Як уже 

зазначалося, прокуратура України може бути як суб’єктом із протидії 

корупції, так і об’єктом, на який спрямована діяльність інших 

антикорупційних суб’єктів (при цьому, у випадках із корупційними 

злочинами, підтримувати державне обвинувачення завжди буде прокурор – 

чи то прокурор САП, чи то інший прокурор, відповідно до покладених на 

нього повноважень у системі органів прокуратури України). Тому в 

механізмі та відповідній функціонально-організаційній структурі різні органи 

прокуратури виконуватимуть різні функції.  

 Насамперед звернімо увагу на внутрішній аспект протидії корупції в 

органах прокуратури України. У цьому напрямі найбільший вияв має 

адміністративно-правовий аспект протидії корупції, адже внутрішня протидія 

корупції не лише запускає механізм розслідування корупційних злочинів та 

адміністративних правопорушень, а й спрямована на здійснення державного 

управління в системі органів прокуратури як ієрархічного утворення, 

спрямованого на забезпечення протидії корупції, у тому числі щодо 

створення умов запобігання цьому явищу та ліквідацію умов, що сприяють 

корупції. В ГПУ та інших органах адміністративного управління 
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прокуратурою є весь спектр адміністративно-правових повноважень у сфері 

протидії корупції у власному відомстві. 

 Для цього утворюються відповідні внутрішні структурні підрозділи 

ГПУ, кожен з яких у функціонально-організаційній структурі відіграє 

особливу роль як стосовно внутрішньовідомчої протидії корупції в органах 

прокуратури, так і зовнішньої протидії корупції, яка здійснюється 

прокуратурою як спеціальним суб’єктом, уповноваженим на протидію 

корупції. З відповідної ролі випливають і бажані напрями взаємодії, яка має 

здійснюватися не лише внутрішньовідомчо, а й з іншими органами державної 

влади. 

 По-перше, в межах Генеральної прокуратури діє Спеціалізована 

прокуратура України, до спеціальних функцій якої належить нагляд за 

додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, 

досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України; 

підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених цим Законом і корупційними або пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями. У межах реалізації своїх функцій Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура здійснює міжнародне співробітництво. Однак 

слід звернути особливу увагу на те, що крім основних функцій, пов’язаних із 

процесуальним керівництвом справ, що підслідні НАБУ, законодавство 

визначає ще й представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і 

корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями [1]. Із 

наведеного випливає, що жодних інших функцій, крім зазначених, на САП не 

покладено. Отже, в системі протидії корупції САП може здійснювати 

протидію корупції щодо інших органів прокуратури виключно у порядку 

процесуального керівництва у справах, які веде стосовно службових осіб 

відповідних прокуратур НАБУ. Що ж стосується інших правопорушень чи 
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загальної адміністративної протидії корупції, то в даному випадку САП не 

має повноважень щодо протидії корупції в органах прокуратури України.  

 Аналогічний законодавчий підхід відображено і у відповідному 

Положенні «Про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України», 

затвердженого наказом ГПУ від 12 квітня 2016 р. № 149, прийнятого на 

виконання положень Закону [311]. Тим не менше саме Положення дещо 

розширює норми, які регламентують діяльність САП щодо взаємодії з ГПУ, а 

також інші адміністративні функції.  

Як зазначається у п. 1.3 наведеного Положення, свою роботу 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура організовує у взаємодії з 

іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, 

прокуратурами всіх рівнів, Національним антикорупційним бюро України, 

Національною академією прокуратури України, державними органами та 

органами місцевого самоврядування [311]. Однак така взаємодія стосується 

безпосереднього здійснення законодавчих функцій, або ж координаційної 

взаємодії у відповідних сферах, тому не може тлумачитися як вихід за межі 

законодавчо встановлених повноважень САП. Також в окремих випадках 

взаємодія, в тому числі координація з іншими органами прокуратури, 

обмежується законодавчо.  

Означены обмеження мають обґрунтовану мету – забезпечення 

якнайбільшого рівня автономності САП та його відносної незалежності від 

Генеральної прокуратури України та ключових політичних фігур. Саме тому 

однією із законодавчих вимог є те, що приміщення, в якому розміщується 

САП, має знаходитись окремо від інших приміщень ГПУ (ч. 3 ст. 8-1 ЗУ 

«Про прокуратуру») [1]. Таким чином, взаємодія з органами прокуратури 

може стосуватися загально-організаційних питань чи адміністративного 

забезпечення діяльності САП, оскільки остання є структурним підрозділом 

ГПУ. Однак взаємодія щодо питань процесуального керівництва справами 

має суттєво обмежуватися, що не даватиме ГПУ важелів впливу на САП.  
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 Значно конкретніше сфера адміністративної діяльності САП та 

відповідних напрямів взаємодії, зокрема із ГПУ, визначається у п. 3 і 4 

положення. Так, основними завданнями САП є [311]: 

 1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним 

антикорупційним бюро України; 

2) виконання вимог закону під час приймання, реєстрації, розгляду та 

вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

 3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 

Національним антикорупційним бюро України кримінальних правопорушень 

та оскарження незаконних судових рішень на стадії досудового 

розслідування і судового розгляду; 

 4) підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних 

провадженнях, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України; 

 5) забезпечення в межах компетенції відшкодування збитків, завданих 

кримінальними правопорушеннями; 

 6) забезпечення застосування належної правової процедури до кожного 

учасника кримінального провадження; 

 7) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і пов’язаних із 

корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями;  

8) здійснення у межах реалізації функцій Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури міжнародного співробітництва. 

Натомість, відповідно до покладених завдань, що наведені вище, 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має забезпечувати [311]: 

1) участь у плануванні роботи Генеральної прокуратури України та 

контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів; 
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2) підготовку матеріалів на розгляд нарад, організацію та контроль за 

виконанням прийнятих рішень з питань, що належать до компетенції 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

3) підготовку в межах повноважень наказів та інших організаційно-

розпорядчих документів; 

4) здійснення аналітичної та методичної роботи; 

5) опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, 

внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства; 

6) виконання в межах компетенції вимог Закону України «Про доступ 

до публічної інформації»; 

7) у межах компетенції розгляд і вирішення звернень громадян, запитів 

і звернень народних депутатів України, представників державних, 

громадських організацій, інших осіб, а також скарг учасників кримінального 

провадження на дії та рішення детективів і прокурорів; 

8) виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за 

вчинене кримінальне правопорушення; 

9) запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної 

відповідальності та необґрунтованому застосуванню до неї заходів 

процесуального примусу; 

10) захист у суді прав і законних інтересів громадян у випадках, 

визначених законом, а також захист інтересів держави за наявності 

порушень, пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями, у межах реалізації своїх функцій; 

11) здійснення заходів щодо поновлення порушених прав громадян або 

законних інтересів держави; 

12) надання підозрюваним, обвинуваченим безоплатної правової 

допомоги у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом 

України; 

13) організацію первинного обліку роботи, ведення та складання в 

межах компетенції статистичної звітності; 
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14) ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах 

компетенції; 

15) підготовку матеріалів щодо результатів діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури для висвітлення у засобах масової інформації 

та розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України; 

16) ведення діловодства, додержання режиму секретності, збереження 

інформації з обмеженим доступом. 

 Як випливає із наведених завдань, обов’язків та функцій САП, 

адміністративно-правова взаємодія з ГПУ обмежується відповідними 

вузькими функціями, визначеними у законодавстві України, та які повинні 

супроводжувати певні адміністративні заходи. Тим не менше, САП як і інші 

підрозділи ГПУ, бере участь у плануванні загальної діяльності відповідного 

органу, в тому числі дій на виконання антикорупційної стратегії. Тому окремі 

напрями адміністративно-правової взаємодії, які прямо не стосуються 

процесуального керування справами, які розслідує НАБУ, все ж 

залишаються.  

 Ключовий висновок, який можна зробити з наведеного контексту є те, 

що адміністративний вплив ГПУ на САП є доволі обмеженим законодавчо, 

що відображається і на практиці. Такий стан речей забезпечує автономність 

діяльності САП. При цьому САП не має адміністративно-правових 

повноважень щодо протидії корупції в інших підрозділах ГПУ, окрім тих, що 

випливають із процесуального керівництва над досудовими розслідуваннями 

щодо НАБУ. Саму ж адміністративну протидію корупції у межах САП, орган 

організовує самостійно. 

 Наскільки такий підхід до організації взаємодії з органами ГПУ є 

ефективним – питання доволі суперечливе. Цілком підтримуємо 

автономність САП та невтручання ГПУ у діяльність даного автономного 

відділу. Однак, з іншого боку, повне обмеження повноважень САП у 

контексті саме адміністративно-правової протидії корупції в інших органах 

прокуратури України виглядає певним чином спірним, адже протидія 
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корупції не обмежується лише корупційними злочинами, тож у цьому 

контексті досвід антикорупційної діяльності САП щодо інших органів 

прокуратури з урахуванням відповідної автономності органу міг би стати в 

нагоді. 

 Що ж стосується випадків, коли корупційний злочин було вчинено 

прокурором САП, то в цьому випадку обґрунтовано процесуальне керування 

такими справами здійснюватиме вже не прокурор САП, а інший прокурор 

ГПУ. Це – пряма вимога ч. 7 ст. 8-1 Закону України «Про прокуратуру», 

відповідно до якого нагляд за досудовим розслідуванням корупційних 

злочинів у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури здійснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором 

із числа своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури 

України [1]. При цьому для ефективності відповідного ведення такого роду 

справ доцільно було б залучати саме того прокурора, який мав успішний 

досвід у процесуальному керуванні антикорупційними справами, або ж 

залучати інших осіб з аналогічним досвідом як радників у відповідних 

справах. 

 З огляду на те, що САП як спеціальний суб’єкт протидії корупції в 

органах прокуратури не здійснює загальної адміністративно-правової 

протидії корупції, в межах ГПУ функціонують інші суб’єкти, до спеціальних 

повноважень яких належить здійснення адміністративно-правової протидії 

корупції. 

З огляду на наведене можемо запропонувати у майбутньому 

функції адміністративно-правової протидії корупції передати до САП з 

утворенням відповідного аналогічного відділу в ній, який би на умовах 

більшої автономності рівною мірою протидіяв корупції в органах 

прокуратури України. На законодавчому рівні відповідну пропозицію 

потрібно реалізувати шляхом доповнення функцій, що визначені у 

положенні ч. 5 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» ч. 4, у якій 
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визначити таку додаткову функцію діяльності САП: «організовує 

протидію корупції в органах прокуратури України у межах наданих 

повноважень». 

 У межах ГПУ функціонує відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції. Останній функціонував як самостійний 

відділ у структурі ГПУ з окремими спеціальними покладеними на нього 

повноваженнями у сфері адміністративно-правової протидії корупції в 

органах прокуратури України. 

До повноважень відділу належать:  

1) організація діяльності органів прокуратури (крім Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, військових прокуратур) як спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції поза межами 

кримінального провадження; 

2) безпосереднє здійснення заходів щодо виявлення, припинення 

корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень 

вимог Закону, насамперед стосовно суб’єктів відповідальності 1 – 4 категорії 

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

у тому числі за матеріалами кримінальних проваджень, які витребовуються 

лише за обґрунтованим рапортом на ім’я заступника Генерального прокурора 

України, який відповідає за організацію роботи відповідного підрозділу; 

3) взаємодія з іншими структурними підрозділами Генеральної 

прокуратури України, у тому числі на які покладено розслідування 

корупційних злочинів та здійснення процесуального керівництва у 

кримінальних провадженнях цієї категорії, з метою встановлення підстав для 

вжиття заходів, передбачених ст. 65 – 69 Закону; 

4) направлення матеріалів, які містять відомості про порушення вимог 

закону з ознаками адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, до органів, уповноважених на складання протоколів, для 

вирішення питання про наявність підстав для складання протоколу; 
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5) організація нагляду за додержанням законів при здійсненні 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних із 

корупцією, за протоколами, складеними уповноваженими особами 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (крім 

протоколів про правопорушення, вчинених у військовій сфері); 

6) забезпечення участі прокурора у розгляді справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язаних з корупцією; 

7) вжиття заходів поза межами кримінального провадження щодо 

відшкодування збитків, завданих корупційними, пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями та іншими порушеннями вимог Закону, скасування актів, 

рішень органів (посадових осіб), відновлення порушених прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб; 

8) інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення діяльності з 

питань запобігання і протидії корупційним та пов’язаним із корупцією 

правопорушенням; 

9) висвітлення у межах компетенції відомостей про результати 

діяльності у засобах масової інформації та електронних мережах [312; 313]. 

Таким чином, відділ у межах своєї компетенції є так би мовити 

ключовим суб’єктом у межах Генеральної прокуратури у сфері 

адміністративно-правовової протидії корупції в системі органів прокуратури, 

а також виконує окремі функції протидії корупції у напрямі розслідування 

адміністративних корупційних правопорушень у межах інших органів. При 

цьому його основною функцією є організація та забезпечення саме 

адміністративно-правової протидії корупції в прокуратурі України, 

вироблення основ відомчої політики у цій сфері, активна діяльність з 

приводу реалізації антикорупційної стратегії у межах Генеральної 

прокуратури України.  

До наведеного висновку можна також дійти у процесі аналізу 

адміністративно-правових засобів реалізації відділом основних його завдань, 

до яких відповідним положенням віднесено: 
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1) здійснення підготовки матеріалів для розгляду на нарадах у 

керівництва Генеральної прокуратури України, контроль за виконанням 

прийнятих рішень, організацію виконання завдань і доручень Генерального 

прокурора України та його заступників; 

2) підготовка проектів наказів, інших організаційно-розпорядчих 

документів Генеральної прокуратури України з питань, що належать до 

компетенції відділу; 

3) участь у плануванні роботи Генеральної прокуратури України, 

контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів; 

4) вивчення практики застосування законодавства у сфері запобігання і 

протидії корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням, 

дотримання вимог Закону стосовно осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави; 

5) здійснення моніторингу інформаційного простору щодо повідомлень 

про порушення вимог антикорупційного законодавства, організація, розгляд 

та вжиття заходів у межах компетенції; 

6) ініціювання у встановленому порядку внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення корупційних 

правопорушень; 

7) підготовка проектів подань про проведення службового 

розслідування з метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, або іншого 

порушення вимог Закону; 

8) направлення матеріалів, які містять відомості про порушення вимог 

Закону з ознаками адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, до органів, уповноважених на складання протоколів, для 

вирішення питання про наявність підстав для складання протоколу; 

9) погодження проектів протоколів про адміністративні 

правопорушення, пов’язаних з корупцією, складених уповноваженими 

особами центральних органів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 



316 

 

 

протидії корупції (крім протоколів про правопорушення, що вчинені у 

військовій сфері); 

10) участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язаних з корупцією, за протоколами, складеними працівниками відділу, а 

також за дорученням керівництва Генеральної прокуратури України – за 

протоколами спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; 

11) підготовка апеляційних скарг на незаконні судові рішення у 

справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією, 

участь у яких брали працівники відділу, та в інших провадженнях – за 

дорученням керівництва Генеральної прокуратури України; 

12) підготовка матеріалів для вжиття заходів, у тому числі цивільно-

правового характеру, щодо відшкодування збитків, завданих корупційними, 

пов’язаними з корупцією правопорушеннями та іншими порушеннями вимог 

Закону, скасування актів, рішень органів (посадових осіб), відновлення 

порушених прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

13) вивчення проектів законів та інших нормативно-правових актів, 

внесення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; 

14) розгляд заяв, запитів, звернень громадян, представників 

державних органів і громадських організацій, вжиття заходів у межах 

компетенції до усунення виявлених порушень закону; 

15) висвітлення у засобах масової інформації та електронних мережах 

відомостей щодо результатів діяльності у сфері запобігання і протидії 

корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням; 

16) забезпечення згідно з компетенцією виконання вимог Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»; 

17) здійснення аналітичної та методичної роботи, забезпечення 

стажування працівників регіональних прокуратур, вжиття заходів щодо 

підвищення їх кваліфікації; 

18) забезпечення ведення первинного обліку роботи, ведення та 

складання у межах компетенції статистичної звітності; 
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19) ведення діловодства, додержання режиму секретності, 

збереження інформації з обмеженим доступом [312; 313]. 

Резюмуючи, варто зазначити, що Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції наділений загальними організаційними 

повноваженнями щодо протидії корупції в органах прокуратури України. 

Цей відділ, як і інші структурні підрозділи прокуратури, реалізує супровідну 

адміністративно-правову діяльність у процесі організації протидії корупції в 

органах прокуратури України. 

Запорукою виконання відділом своїх організаційних функцій у сфері 

протидії корупції в органах прокуратури України є налагодження належної 

взаємодії з іншими структурними підрозділами ГПУ, оскільки останні 

можуть бути як об’єктами антикорупційної діяльності, так і суб’єктами, з 

якими загальний досліджуваний відділ здійснюватиме координацію у 

наведеній сфері. 

Варто зауважити, що хоча на організаційному рівні взаємодія Відділу 

фактично здійснюється належним чином, однак саме підзаконне правове 

забезпечення потребує визначення більш деталізовано функціональних 

повноважень відділу у сфері протидії корупції. Певна проблематика наявна у 

сфері виявлення адміністративних правопорушень та розслідування їх 

вчинення. Так, самим Положенням про Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України, до 

завдань відділу належить повне супроводження справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, однак права складати відповідні 

протоколи за прокурорами відділу в аналізованому Положенні не закріплено. 

Крім цього, до завдань Відділу віднесено передання інформації про вчинені 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, до відповідних 

органів уповноважених складати протоколи про відповідні адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, при цьому не визначається, до якого 

саме органу слід передавати відповідну інформацію, адже ст. 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення закріплює право складання 
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відповідних протоколів за посадовими особами різних органів, а саме: 

прокурорами, посадовими особами Служби безпеки України, посадовими 

особами Національного агентства з питань запобігання корупції, органів 

внутрішніх справ (Національної поліції) [157]. Наведений аспект безумовно 

можна вважати недоліком функціонально-організаційної структури суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури та взаємодії між ними.  

На нашу думку, найбільш логічною була б модель розслідування 

адміністративних антикорупційних проступків, за якої на підставі виявленої 

інформації прокурорами Відділу організації діяльності у сфері запобігання та 

протидії корупції самостійно складалися б відповідні протоколи, або ж така 

інформація передавалася б конкретно визначеним прокурорам на місцях, де 

розглядатиметься справа про відповідні адміністративні правопорушення з 

подальшим контролем результатів складання протоколів, а у випадках 

виявлення корупційних правопорушень у самих органах прокуратури – до 

конкретного зовнішнього суб’єкта, наприклад, САП чи НАБУ. Цілком 

необґрунтованим, з нашої точки зору, є виключення детективів НАБУ з 

переліку суб’єктів, що уповноважені на складання відповідних протоколів 

про адміністративні правопорушення, адже часто трапляється, що при 

розслідуванні тих чи інших злочинів не підтверджується інформація, 

достатня для інкримінування особі злочинного діяння, однак відповідна 

інформація дає підстави для складання протоколу про адміністративне 

правопорушення з подальшим адміністративним провадженням щодо 

притягнення судом винної особи до адміністративної відповідальності. Тому 

логічно було б закріпити за детективами НАБУ відповідне право на 

складання протоколів, послуговуючись інформацією, виявленою у процесі 

відповідних проваджень про адміністративні правопорушення. В усіх інших 

випадках – такі справи мали б розслідуватися посадовими особами інших 

органів, що здійснювали таке розслідування.  

Варто наголосити, що сама передача інформації про вчинене 

правопорушення до іншого органу, може суттєво затягнути час, що в 
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подальшому виключить можливість здійснювати провадження щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили 

адміністративне правопорушення. Тому система притягнення до 

адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення 

пов’язані з корупцією, має будуватися за принципом найбільшої економії 

процесуальних затрат та забезпечення стислих строків розслідування таких 

адміністративних проступків. Крім цього, в подальшому слід розглянути 

можливість зміни законодавства, що регулює провадження щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, 

пов’язані з корупцією, зокрема у тій частині, яка стосується строків 

провадження та закриття справи у зв’язку із закінченням таких строків, адже 

складність адміністративних справ та процесуальні зловживання осіб, які 

підозрюються у вчиненні відповідних корупційних правопорушень, роблять 

такі провадження не повною мірою ефективними. Отже, в даному випадку 

проблеми протидії корупції мають не лише структурний зміст, але й містять 

необхідність зміни відповідного адміністративно-процедурного 

законодавства. 

 Слід також наголосити, що сам Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції був самостійним структурним підрозділом у 

системі ГПУ, яка визначена наказом Генерального прокурора України від 16 

липня 2015 року № 55-шц «Про затвердження структури Генеральної 

прокуратури України» [314], однак, з урахуванням подальших змін, 

структура ГПУ в редакції наказу Генерального прокурора України від 

29 грудня 2017 року № 59-шц, Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції було віднесено до складу Департаменту 

підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів 

громадянина або держави у судах [315]. Тому в подальшому слід очікувати 

актуалізації Положення про Департамент підтримання державного 

обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах 

Генеральної прокуратури України, затвердженого Наказом Генеральної 
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прокуратури України від 22 грудня 2015 року № 411 [313]. Така зміна в 

структурі робить відділ організації діяльності у сфері запобігання та корупції 

певним чином другорядним внутрішнім суб’єктом, зміщаючи акцент у 

ключовій антикорупційній діяльності до інших підрозділів Генеральної 

прокуратури України. Тим не менше, вважаємо, що напрацювання даного 

відділу мають бути збереженими, а відповідний досвід повною мірою 

використаний.  

Тому ми вважаємо за доцільне запропонувати розмістити Відділ 

організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції не в 

межах Департаменту підтримання державного обвинувачення та 

представництва інтересів громадянина або держави в судах, 

повноваження та функції якого зводяться до окремого аспекту 

діяльності прокуратури, а в межах Генеральної інспекції Генеральної 

прокуратури України. Останній би виконував загальноорганізаційні 

функції у межах відповідної інспекції. 

 Генеральна інспекція, про яку вже згадувалося, є спеціальним 

структурним підрозділом ГПУ, що утворений за ініціативою Генерального 

прокурора Ю. Луценка, до основного із завдань якої відноситься протидія 

корупції в органах прокуратури. Саме даний підрозділ реалізує основний 

обсяг адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури 

України, а також має повноваження розслідування відповідних справ, що не 

підслідні НАБУ. Тому прерогатива протидії корупції в органах прокуратури 

України як в адміністративно-правовому, так і в кримінально-правовому 

аспекті, перейшла до цього структурного підрозділу ГПУ. 

 Відповідно до п. 5 Положення про Генеральну інспекцію в ГПУ, 

затвердженого наказом ГПУ 16 червня 2016 року № 204, основними 

завданнями Генеральної інспекції є [316]: 

1) здійснення повноважень щодо досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами (крім випадків 
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передбачених Законом) та працівниками органів прокуратури у випадках та 

порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України;  

2) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування стосовно 

прокурорів та працівників органів прокуратури (крім випадків, віднесених до 

компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та випадків, 

передбачених Законом);  

3) підтримання державного обвинувачення у відповідних 

провадженнях (крім випадків, віднесених до компетенції Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, та випадків, передбачених Законом);  

4) проведення службових розслідувань щодо прокурорів та працівників 

органів прокуратури (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);  

5) запобігання правопорушенням в органах прокуратури (крім 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);  

6) проведення аудиту фінансово-господарської діяльності органів 

прокуратури та закладів, установ органів прокуратури;  

7) забезпечення дотримання інформаційної безпеки в Генеральній 

прокуратурі України. 

Із наведеного випливає, що у внутрішній структурі ГПУ, Генеральна 

інспекція є ключовим органом у сфері протидії корупції та заміняє САП у 

тих випадках, коли відповідно до кримінально-процесуального законодавства 

[21] ці корупційні злочини, що вчинені прокурорами, не належать до 

підслідності САП. 

Для цієї мети відповідною є і структура Генеральної інспекції, яка 

забезпечує реалізацію даним підрозділом усього спектра діяльності щодо 

протидії корупції – від спеціалізованих слідчих відділів, до відділів 

службових розслідувань діянь, які не пов’язані зі злочинними корупційними 

виявами, або ж щодо розроблення корупційних виявів на початкових етапах, 

коли йде процес збору інформації про можливі корупційні вияви, та вносити 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань передчасно. 
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Так, структурно Генеральна інспекція складається зі слідчого 

управління, до якого входять відділ досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів 

прокуратури; відділ нагляду за додержанням законів при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів 

прокуратури [316; 314]. Останнє спеціалізується на кримінальних 

правопорушеннях, які вчинили прокурори. Однак варто зазначити, що 

відповідні слідчі повноваження прокуратура здійснює на підставі перехідних 

положень Конституції України [3], Кримінального процесуального кодексу 

України [21] та Закону України «Про прокуратуру» [1]. Натомість, з 

початком функціонування Державного бюро розслідування згідно із Законом 

України «Про Державне бюро розслідувань» [224], потреба у відповідному 

слідчому відділі відпаде, унаслідок чого прерогативою відділу стане саме 

нагляд за досудовим розслідуванням. 

Наведене у майбутньому спричинить об’єднання відділів слідчого 

управління з відповідним відділом процесуального керівництва у структурі 

Генеральної інспекції ГПУ. Крім цього, у разі успішного реформування 

органів прокуратури, підняття рівня довіри суспільства до цього 

правоохоронного органу та мінімізації рівня корупції в ньому, потреба в 

окремому структурному підрозділі Генеральної інспекції, що спеціалізується 

на злочинних виявах прокурорів, може взагалі відпасти. Це зумовить 

доцільність об’єднання відповідних підрозділів з іншими департаментами, 

що спеціалізуються на процесуальному керівництві злочинності посадових 

осіб інших органів державної влади, в тому числі корупційних.  

Отже, Генеральна інспекція як спеціалізований антикорупційний 

суб’єкт найбільш імовірно обмежиться Управлінням внутрішньої 

безпеки, яке складається з відділу службових розслідувань, відділу 

запобігання правопорушенням в органах прокуратури, відділу 

забезпечення дотримання інформаційної безпеки в Генеральній 

прокуратурі України, відділу внутрішнього аудиту. До цієї структури 
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пропонуємо включити Відділ організації діяльності у сфері запобігання 

та протидії корупції, як нами було запропоновано вище. 

Для цього, пропонуємо внести відповідні зміни, зокрема в 

Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури 

України, затвердженого наказом ГПУ від 16 червня 2016 року № 204, 

доповнивши п.п. 2.1 положення підпунктом «4», який до елементів 

структури Генеральної інспекції ГПУ включив би Відділ організації 

діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. 

 Варто звернути особливу увагу на ту обставину, що на даний момент 

Генеральна інспекція позиціонується як один з найбільш автономних відділів 

не беручи до уваги відповідні прокуратури. Тому в Положенні про даний 

орган встановлено приписи, які частково забезпечуються належним рівнем 

автономності у діяльності Генеральної інспекції в системі ГПУ. 

 Зокрема п. 1.3 Положення про Генеральну інспекцію в ГПУ визначено, 

що у своїй діяльності Генеральна інспекція є незалежною від інших органів 

прокуратури. Структурні підрозділи органів прокуратури та їхні працівники 

зобов’язані сприяти діяльності Генеральній інспекції під час виконання нею 

своїх функцій. Відповідно до п. 1.4, інші структурні підрозділи органів 

прокуратури та їхні працівники не мають права віддавати працівникам 

Генеральної інспекції накази, доручення чи вказівки. Генеральна інспекція 

здійснює свою діяльність відповідно до завдань, визначених її керівником. У 

п. 5.1 визначено, що Генеральна інспекція та її працівники не зобов'язані 

надавати будь-яку інформацію іншим підрозділам ГПУ щодо своєї 

діяльності, в тому числі службових розслідувань і досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених працівниками прокуратури [316]. 

Особливо важливими для відносно автономного статусу Генеральної 

інспекції як суб’єкта протидії корупції є такі положення. Згідно з п. 1.6 

аналізованого документа, Генеральна інспекція розташовується у службових 

приміщеннях ГПУ, які є захищеними та повністю відокремленими від інших 

службових приміщень ГПУ. Службові приміщення Генеральної інспекції 
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включають у себе, зокрема, кімнату для зберігання речових доказів та 

кімнату для проведення допитів. Генеральна інспекція забезпечується 

захищеним телефонним і електронним зв’язком, комп’ютерною технікою, 

транспортом для виконання службових обов’язків та іншими необхідними 

засобами. У п. 1.7 зазначається, що Генеральна інспекція має право 

використовувати автономну інформаційну і комп’ютерну мережу (із 

самостійним виходом до мережі Інтернет), захищену від зовнішнього 

доступу, в тому числі з боку будь-яких інших підрозділів Генеральної 

прокуратури України. Генеральна інспекція має захищений доступ до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. Жодні інші підрозділи чи 

працівники Генеральної прокуратури не повинні мати доступу до 

електронних записів, які переглядалися чи вносилися до ЄРДР працівниками 

Генеральної інспекції [316]. Таким чином, відповідний рівень автономності 

забезпечує належне виконання Генеральною інспекцією своїх функцій щодо 

адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури України.  

Втім, якщо порівняти забезпечення автономності, то всі відповідні 

положення та гарантії ще більшою мірою притаманні Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі України. Тому, на наше переконання, 

доцільніше було б запропонувати функції Генеральної інспекції щодо 

адміністративно-правової протидії корупції передати до САП з 

утворенням відповідного аналогічного відділу в ній, який на умовах 

більшої автономності рівною мірою здійснював би протидію корупції в 

органах прокуратури України. 

Тому в майбутньому, коли це відповідатиме доцільності, слід 

внести відповідні зміни до наказу ГПУ «Про затвердження Положення 

про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної 

прокуратури України» від 12 квітня 2016 року № 149, якими змінити п.п. 

2.1 Положення, доповнивши його п.п. «4», визначивши Відділ 

адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури 

України як структурний підрозділ САП. Цей відділ під новою назвою по 



325 

 

 

суті має виконувати функції діючої на даний момент Генеральної 

інспекції, яку слід після утворення нового відділу в САП, доцільно було б 

ліквідувати, за винятком окремих відділів, які мають бути перенесеними 

до інших структурних підрозділів ГПУ. 

Окремо варто наголосити, що наведеними органами протидія корупції 

в органах прокуратури не обмежується, адже прокуратура, виконуючи свою 

особливу функцію у кримінальному процесі, протидіє корупції в усіх сферах 

суспільного життя під час своєї повсякденної діяльності. Тому серед 

важливих суб’єктів, які відповідно до свого структурно-функціонального 

призначення в органах прокуратури України відіграють важливу роль у сфері 

протидії корупції, слід виокремити Управління процесуального керівництва у 

кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, 

вчинених злочинними організаціями, Департамент з розслідування особливо 

важливих справ у сфері економіки, Департамент підтримання державного 

обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в 

судах, Департамент міжнародно-правового співробітництва та інші 

структурні підрозділи в органах прокуратури України [314].  

 Щодо зовнішнього напряму протидії корупції, то останній, як уже 

зазначалося, здійснюється прокуратурою як суб’єктом правоохоронної 

системи з незамінними функціями. Варто зауважити, що функція досудового 

розслідування з початком функціонування ДБР повністю буде передана до 

нього, відповідно у зовнішньому вимірі протидія корупції здійснюватиметься 

саме через призму процесуального керівництва розслідування корупційних 

злочинів, ключове місце серед яких займатиме САП. Інші відділи ГПУ 

будуть реалізовувати свої повноваження залежно від підслідності справи про 

корупційні правопорушення.  

 Крім цього, в подальшому назріватиме потреба у реформуванні 

адміністративно-деліктного законодавства як у процесуальному вимірі, так і 

матеріально-правовому контексті. Тому слід очікувати більш чіткого підходу 

до визначення компетенції органів, уповноважених розслідувати 
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адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією та взаємодії між 

ними.  

 Станом на сьогодні КУпАП не розмежовує повноваження та конкретні 

справи, щодо яких можуть складати протоколи про адміністративні 

правопорушення інші суб’єкти [157]. В органах прокуратури це питання 

визначається на рівні підзаконного адміністративно-правового регулювання. 

Інша ситуація відображена в КПК, де ст. 216 цього документа доволі чітко 

розмежовує підслідність злочинів, яка відноситься до тих чи інших органів 

досудового розслідування [21]. Тим не менше, в законодавстві встановлені 

винятки із підслідності, хоча загалом це питання можна вважати 

врегульованим. 

 Варто зауважити, що станом на сьогодні розслідувати корупційні 

злочини різних категорій згідно з чинним законодавством можуть детективи 

НАБУ, ДБР, СБУ. Кожен із цих органів має розгалужену систему 

структурних підрозділів, що створює певні проблеми у плані забезпечення 

взаємодії між відповідними суб`єктами. Тому, з’єднуючою ланкою, яка має 

забезпечити інформаційну, адміністративну та іншу взаємодію органів 

досудового розслідування, повинні виступити органи прокуратури України, 

адже саме прокурори, здійснюючи процесуальне керівництво органами 

досудового розслідування, мають забезпечити злагоджену взаємодію між 

ними. У цьому процесі передумовою є налагодження взаємодії структурних 

підрозділів ГПУ одне з одним. 

 Проблематиці адміністративно-правової взаємодії приділено багато 

досліджень. Так, Д. Г. Заборода зауважує, що взаємодія суб’єктів боротьби з 

корупцією розуміється як урегульована переважно адміністративно-

правовими нормами, погоджена за метою, часом і місцем діяльність суб’єктів 

боротьби з корупцією, за якої вони впливають один на одного і на суспільні 

відносини, опосередковані існуванням корупції, з метою запобігання, 

виявлення та припинення корупційних правопорушень, усунення причин та 

умов, що їм сприяють, шляхом найбільш доцільного поєднання зусиль, 
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засобів і методів, властивих цим суб’єктам [317, с. 149–153]. Такий вплив 

опосередковується адміністративно-правовими відносинами субординації та 

координації. Прокуратура як незамінна ланка у функціональній системі 

відіграє особливу координуючи роль у механізмі протидії корупції. При 

цьому внутрішньовідомча протидія корупції здійснюється в основному за 

моделлю субординаційних взаємозв’язків.  

Своєю чергою, Є. М. Блажівський на основі багаторічного досвіду 

роботи в органах прокуратури стверджує, що наразі дуже часто 

використовуються різні форми координації зусиль органів прокуратури з 

іншими правоохоронними органами, що виступає допоміжним важелем у 

реалізації адміністративно-правової протидії корупції. Однією з таких форм є 

проведення координаційних та міжвідомчих нарад керівників 

правоохоронних органів, що функціонують на міжрегіональному, 

регіональному та місцевому (міжрайонному, міському та районному) рівнях. 

Проблематика кожної наради визначається актуальністю розглядуваного 

питання. При цьому обов’язковим є дотримання принципу оперативного 

реагування на вирішення нагальних і актуальних проблем. Так, за останні 

роки на розгляд координаційних і міжвідомчих нарад виносилися такі 

питання, як: стан протидії корупції; легалізація доходів, одержаних 

злочинним шляхом; захист прав неповнолітніх; боротьба зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми, органами та тканинами людини; протидія 

рейдерству; захист прав громадян та інтересів держави від неправомірних 

посягань; додержання законодавства, спрямованого на подолання виявів 

расової та національної нетерпимості, ксенофобії; додержання земельного 

законодавства; захист прав громадян у сфері оплати праці тощо [318, с. 7–8]. 

Відповідно, беручи до уваги розгалужену систему антикорупційних 

суб’єктів, доцільно виносити окремі питання протидії корупції в органах 

прокуратури та інших державних органіах як такі, що потребують 

обговорення. При цьому, наради варто організовувати з метою забезпечення 

перманентного контролю за взаємодією органів прокуратури різних рівнів. 
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Тим не менше, враховуючи специфіку антикорупційної діяльності, 

предметом нарад, про які йдеться, не можуть бути конкретні антикорупційні 

справи, які розробляються органами оперативно-розшукової діяльності. Тому 

основним принципом взаємодії суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури України має стати принцип збереження таємниці досудового 

розслідування. 

Як зазначає М. В. Косютка, посилена увага приділяється заходам, 

спрямованим на протидію корупції, виконання регіональних 

антикорупційних програм. Цілком очевидно, що основна роль в організації та 

здійсненні координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 

злочинності належить прокурорам, які є головами відповідних 

координаційних нарад керівників правоохоронних органів. Від їхніх знань, 

умінь і навичок, зокрема у сфері організації та управління, насамперед 

залежить належне керівництво, інформаційно-аналітичне забезпечення та 

планування координаційної діяльності, контроль і перевірка виконання 

координаційних заходів, забезпечення ефективної взаємодії правоохоронних 

органів між собою та з іншими органами й організаціями. Тому цілком 

логічно М. В. Косюта виділяє ще одну дієву форму координаційної 

діяльності – навчально-методичну роботу [319, с. 258–260]. 

Є. М. Блажівський вказує, що з метою підвищення рівня ефективності роботи 

прокурорів у цьому напрямі Генеральною прокуратурою України 

направляються інформаційні листи, листи-зауваження, листи про позитивний 

досвід підпорядкованим прокуратурам, надається практична допомога з 

виїздом на місця, проводяться стажування прокурорів усіх рівнів з 

орієнтацією на підвищення ефективності координаційної діяльності та 

належну підготовку документів з цих питань тощо [318, с. 7]. Думку 

науковців підтримує К. І. Хромова, наголошуючи на особливій важливості 

контролю за всіма сферами адміністративно-правової протидії корупції [320, 

с. 107–108]. З важливістю відповідних напрямів адміністративно-правової 

протидії корупції цілком погоджуємося, оскільки саме вони забезпечують 
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комплексність антикорупційної діяльності та відповідної антикорупційної 

програми в органах прокуратури України.  

Що стосується САП, то тут можна навести позицію В. Є. Вандіна, який 

доводить, що концепція взаємодії антикорупційної прокуратури з іншими 

підрозділами прокуратури зумовлена сутністю природи самого 

прокурорського відомства як такого. Антикорупційна прокуратура 

інтегрована в діяльність органів прокуратури як функціонально, так і 

організаційно. Як відомо, функціональний блок повноважень усієї 

прокурорської системи регламентується одними й тими самими 

положеннями Закону України «Про прокуратуру» [1]. Проте, на відміну від 

інших органів прокуратури, антикорупційні прокурори позбавлені ряду 

функцій [321, с. 143–144]. Тому попередньо визначена функція прокуратури 

як з’єднуючого елемента у функціонально-організаційній структурі протидії 

корупції є цілком логічною і стосується як ГПУ, так і САП як її автономного 

підрозділу.  

На думку О. Д. Маркеєвої, координаційна роль спеціалізованої 

інституції є надзвичайно важливою у разі, коли в країні (зокрема і в Україні) 

функції щодо кримінального переслідування корупції, а також превенція, 

перебувають у компетенції різних державних органів. Міжнародні стандарти 

також вимагають налагодження міжвідомчого співробітництва, обміну 

інформацією між правоохоронними та контролюючими органами – поліцією, 

службою безпеки, митною та податковою службами, фінансового контролю, 

фінансового моніторингу тощо [322, с. 95]. Наведене підтверджує 

доцільність зміни організаційно-функціональної структури суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури України шляхом закріплення за САП 

загальних координаційних функцій, які виконуватимуть співробітники, що не 

здійснюють безпосереднього процесуального керівництва іншими 

антикорупційними справами. 

Слушно зауважує В. Є. Вандін, що взаємодія антикорупційної 

прокуратури з іншими суб’єктами запобігання корупції – це системний, 
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плановий процес, що являється невід’ємним елементом реалізації 

загальнодержавного антикорупційного механізму, це узгоджена діяльність 

спеціалізованої антикорупційної прокуратури з міжнародними інституціями, 

державними органами та недержавними організаціями щодо спільного 

розв’язання ними завдань, які стосуються сфери кримінально-правової 

протидії корупції, у тому числі виконання комплексу заходів щодо захисту 

інтересів держави і суспільства, прав та свобод людини і громадянина [321, 

с. 169-170]. 

Вчений вказує на необхідність відрізняти взаємодію антикорупційної 

прокуратури від спеціальних суб’єктів запобігання (органи прокуратури, 

Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, 

Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів) та взаємодію 

антикорупційної прокуратури з органами державної влади у сфері протидії 

корупції, оскільки остання категорія є ширшою і охоплює першу. 

Незважаючи на те, що органам прокуратури притаманна взаємодія в режимі 

координації діяльності правоохоронних органів, антикорупційна прокуратура 

в силу вузької специфіки процесуального керівництва координаційну 

функцію використовуватиме лише в окремих випадках (у разі участі 

працівників інших правоохоронних органів у спільних оперативно-слідчих 

групах із підрозділами детективів Національного антикорупційного бюро) 

[321, с. 170]. 

 У контексті наведеного, залишаються невирішеними проблеми щодо 

забезпечення взаємодії та напрацювання засад такої взаємодії між 

прокурорами САП та іншими прокурорами у процесі виконання та реалізації 

антикорупційної програми ГПУ та адміністративно-правової протидії 

корупції. Вирішення окресленої проблематики лежить у площині реалізації 

наведених пропозицій щодо підпорядкування Генеральної інспекції ГПУ з 

усіма її функціями САП на правах відповідного підрозділу.  
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Науковець О. Л. Горган наголошує на важливості взаємодії органів 

прокуратури із представниками громадянського суспільства як зовнішніми 

суб’єктами протидії корупції, які здійснюють таку протидію на громадських 

засадах. Він стверджує, що серед першочергових кроків щодо взаємодії 

прокуратури та громадських організацій в антикорупційній сфері слід 

виокремити:  

1) підвищення уваги до правової освідченості громадян, формування 

антикорупційної свідомості, розширення обізнаності громадських 

організацій щодо діяльності органів прокуратури, механізмів прийняття ними 

рішень; 

2) створення умов для контролю з боку громадських організацій за 

діяльністю прокуратури України, зокрема за використанням бюджетних 

коштів і ефективністю реалізації зовнішніх функцій, для запобігання виявів 

корупції всередині прокурорської системи тощо; 

3) надання громадськими організаціями законодавчих пропозицій щодо 

вдосконалення діяльності прокуратури через Консультативну раду при 

Генеральній прокуратурі, Національну раду з питань антикорупційної 

політики тощо; 

4) допомогу органам прокуратури в протидії корупції шляхом 

застосування інституту викривачів, передбаченого Розділом VIII Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року та висвітлення 

фактів корупції в ЗМІ; 

5) участь у відборі Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів кандидатів на посади прокурорів шляхом надання відомостей про 

них, а також участь у люстраційних процесах щодо прокурорських 

працівників, передбачених Законом України «Про очищення влади» від 

16 вересня 2014 року, через діяльність Громадської ради з питань люстрації 

при Міністерстві юстиції України; 

6) звернення громадських організацій з пропозиціями або скаргами до 

органів прокуратури в порядку, визначеному Законом України «Про 
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звернення громадян», у тих випадках, коли вони мають відомості щодо 

скоєння корупційних порушень або підготували пропозиції щодо 

вдосконалення антикорупційної діяльності прокуратури України [323, с. 46]. 

Налагодження відповідної взаємодії органів прокуратури безумовно 

забезпечить більш ефективний процес реалізації антикорупційної програми, 

спрямованої на мінімізацію корупційних виявів в органах прокуратури 

загалом. Таким чином, розглядаючи органи прокуратури в контексті 

механізму протидії корупції, потрібно враховувати необхідність 

забезпечення багатосторонньої участі громадськості у такій діяльності.  

У науці існує думка, що не буде помилкою відмітити, що без 

співробітництва з органами та установами виконавчої влади антикорупційна 

прокуратура не зможе здійснювати ефективний нагляд за здійсненням 

правоохоронної діяльності детективами антикорупційного бюро. На відміну 

від координації діяльності роботою правоохоронних органів загальною 

прокуратурою, взаємодія антикорупційної прокуратури з органами та 

установами державної влади відзначатиметься особливою специфікою. По-

перше, управління координаційною діяльністю здійснюватиме керівник 

антикорупційної прокуратури. По-друге, пріоритетними суб’єктами взаємодії 

будуть спеціалізовані антикорупційні органи і установи, а саме: Національне 

антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, 

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Проте, беручи 

до уваги той факт, що антикорупційна прокуратура здійснює нагляд за 

досудовим розслідуванням корупційних правопорушень вищими посадовими 

особами та державними службовцями, то виникає необхідність у взаємодії і з 

центральними органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. Не є винятком і взаємодія з приватними суб’єктами 

(банками, адвокатськими та нотаріальними об’єднаннями) [324, с. 109–110]. 

Така модель ефективно працює та сьогодні вже можна говорити про перші 

успіхи в координаційній діяльності САП, що зумовило успішне 

розслідування низки резонансних злочинів. Однак, не можна недооцінювати 
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координаційної ролі САП, яку може відігравати відомство у контексті 

координації протидії корупції в системі органів прокуратури. Тому, на наш 

думку, зміни у функціонуванні та організації структури САП з доповненням 

останньої функціями Генеральної інспекції ГПУ позитивно вплине лише на 

реалізацію антикорупційної програми ГПУ та забезпечення реалізації 

довгострокової державної стратегії, спрямованої на мінімізацію корупції в 

системі прокуратури України.  

 Також проблемним питанням структури протидії корупції в органах 

прокуратури України є створення Вищого антикорупційного суду як 

спеціального органу з розгляду найрезонансніших справ щодо корупції 

вищих посадових осіб. Я. Юрчишин та М. Костецький зазначають, що успіх 

у подоланні корупції у вищих органах державної влади може бути 

забезпечений лише створенням Вищого антикорупційного суду. На думку 

фахівців, ключовими елементами його запуску мають стати: виняткова 

юрисдикція стосовно справ, які розслідуються НАБУ та представляє САП; 

відкритий відбір кандидатів на суддівські посади у Вищому 

антикорупційному суді за участі міжнародних партнерів, які б номінували 

більшість у колегії з відбору суддів; створення незалежної апеляційної 

палати у Вищому антикорупційному суді із забезпеченням такого ж 

відкритого та об’єктивного відбору кандидатів на суддівські посади в 

апеляційній палаті; суддям Вищого антикорупційного суду та апеляційної 

палати мають бути забезпечені високий розмір винагороди за виконання 

своїх функцій та забезпечені заходи безпеки для них та членів їхніх родин 

[325, c. 137]. З необхідністю створення Вищого антикорупційного суду 

погоджується багато наукавців, серед яких і В. А. Пустовіт [326, с. 318–319]. 

Цю позицію ми також підтримуємо, оскільки створення такого суду 

передбачено останньою реформою судоустрою України. Однак не слід 

перебільшувати роль та можливість залучення міжнародних партнерів до 

формування судової системи України, адже в Україні достатня кількість 
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фахівців з доброю репутацією, які можуть забезпечити відбір доброчесних 

кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду України.  

 Підсумовуючи викладене, можемо резюмувати, що функціонально-

організаційна структура суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 

має значний потенціал для оптимізації. До того ж, процес реформування 

органів прокуратури, системи протидії корупції та досудового розслідування, 

судової системи, прямо зумовлює необхідність здійснення значних змін у 

відповідній структурі. 

 З приведеного аналізу випливає, що основний потенціал для 

оптимізації системи протидії корупції в органах прокуратури України 

знаходиться в межах внутрішньої структури ГПУ, зокрема, у частині 

суб’єктів, прерогативою яких є здійснення адміністративно-правової протидії 

корупції в органах прокуратури України. 

За результатами дослідження внесено такі ключові пропозиції щодо 

оптимізації функціонально-організаційної системи протидії корупції в 

органах прокуратури України: 

1) запропоновано розмістити Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції не в межах Департаменту підтримання 

державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або 

держави в судах, повноваження та функції якого зводяться до окремого 

аспекту діяльності прокуратури, а в межах Генеральної інспекції Генеральної 

прокуратури України. Для цього пропонується внести відповідні зміни, 

зокрема у Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури 

України, затвердженого наказом ГПУ від 16 червня 2016 року № 204, 

доповнивши п.п. 2.1 положення підпунктом «4», який до елементів структури 

Генеральної інспекції ГПУ включив би Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції; 

2) зроблено прогноз та пропонується у зв’язку з прийняттям та початку 

роботи ДБР Генеральну інспекцію як спеціалізованого антикорупційного 

суб’єкта обмежити Управлінням внутрішньої безпеки, яке складається з 
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відділу службових розслідувань; відділу запобігання правопорушенням в 

органах прокуратури; відділу забезпечення дотримання інформаційної 

безпеки в Генеральній прокуратурі України; відділу внутрішнього аудиту. До 

цієї структури запропоновано включити відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції, для чого запропоновано внести відповідні 

зміни, зокрема у Положення про Генеральну інспекцію Генеральної 

прокуратури України, затвердженого наказом ГПУ від 16 червня 2016 року 

№ 204, доповнивши п.п. 2.1 положення підпунктом «4», який до елементів 

структури Генеральної інспекції ГПУ включив би Відділ організації 

діяльності у сфері запобігання та протидії корупції; 

3) запропоновано у майбутньому функції Генеральної інспекції щодо 

адміністративно-правової протидії корупції передати до САП з утворенням 

відповідного аналогічного відділу в ній, який би на умовах більшої 

автономності однаковою мірою здійснював би протидію корупції в органах 

прокуратури України. Відповідно, необхідно внести відповідні зміни до 

наказу ГПУ «Про затвердження Положення про Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України» від 

12 квітня 2016 року № 149, якими змінити п.п. 2.1 Положення, доповнивши 

його п.п. «4», яким визначити Відділ адміністративно-правової протидії 

корупції в органах прокуратури України як структурний підрозділ САП.   

 Останні запропоновані зміни, які полягають у поєднанні в межах САП 

функцій процесуального керівництва справами НАБУ, а також 

адміністративно-правової протидії корупції в прокуратурі України, на нашу 

думку, сприятимуть підвищенню рівня ефективності протидії корупції в 

прокуратурі, покращенню взаємодії між суб’єктами антикорупційної 

діяльності, забезпечення незалежності діяльності прокурорів, які здійснюють 

протидію корупції, підвищення позитивної оцінки суспільством результатів 

протидії корупції в органах прокуратури України. 

 Не менш важливим є забезпечення координації не лише на 

внутрішньовідомчому рівні, а й прокурорів з іншими суб’єктами, до функцій 
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яких належить протидія корупції в різних сферах, зокрема представниками 

громадянського суспільства.  

 Також варто наголосити, що створення Вищого антикорупційного суду 

в Україні безумовно позитивно вплине на всю систему протидії корупції, у 

тому числі корупційних діянь, що можуть мати місце в органах прокуратури 

України. У будь-якому випадку наявність сильної та ефективної 

інституційної основи відіграватиме позитивну роль, зокрема і в напрямі 

превенції корупцїйних діянь.  

 

5.2 Тенденції розвитку адміністративного законодавства, спрямованого 

на протидію корупції в органах прокуратури України та ключові 

напрями впровадження концепції її адміністративно-правового 

забезпечення 

 

 Досліджуючи систему протидії корупції в органах прокуратури 

України, актуальним є аналіз основних тенденцій розвитку 

адміністративного законодавства, спрямованого на забезпечення протидії 

корупції в системі прокуратури та його адміністративно-правове 

забезпечення антикорупційної діяльності на всіх рівнях та напрямах протидії 

корупції. Особливо доцільним у здійсненні дослідження цього напряму є 

зміна основного законодавчого регулювання, що відбулася упродовж 

останніх років, а також подальші передумови для оптимізації відповідних 

адміністративно-правових положень. 

 Велике значення має адміністративно-правове забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури України з огляду на те, що діяльність 

прокурорів пов’язана з високим рівнем дискретних повноважень, що саме 

собою є корупціогенним ризиком. Тому протидіяти цьому явищу можна 

шляхом прийняття підзаконного регулювання діяльності прокурорів у формі 

інструкцій чи інших документів та системи контролю добросовісного 

виконання нормативно встановлених правил діяльності у тій чи іншій 
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ситуації. У будь-якому випадку ключовим в адміністративно-правовій 

протидії корупції в органах прокуратури є досягнення такої системи, при якій 

кожний працівник органів прокуратури України у своїй службовій діяльності 

найперше керуватиметься інтересами служби. У цьому напрямі саме 

адміністративно-правове забезпечення антикорупційної діяльності матиме 

прикладну практичну роль, яка є ключовою на шляху до прокуратури нової 

якості, з високим рівнем довіри суспільства до цього органу. 

 Питанням, пов’язаним з адміністративно-правовим забезпеченням 

антикорупційної діяльності в органах прокуратури України приділяли 

дослідницьку увагу багато науковців, серед яких: С. М. Алфьоров, 

І. Л. Бородін, С. Т. Гончарук, М. І. Камлик, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк, 

Є. В. Невмержицький, С. С. Рогульський, С. М. Серьогін, О. В. Терещук, 

А. О. Яфонкін та ін. Праці цих дослідників є вагомим внеском у розроблення 

досліджуваної нами проблематики. При цьому, не зважаючи на значну 

кількість нових законодавчих актів, обрана тема не втрачає актуальності та 

потребує перегляду з нової точки зору. 

Як зазначає О. О. Губарєв, українське антикорупційне законодавство 

зазнало змін саме з огляду на євроінтеграційні процеси. Дослідник 

продовжує, що 2013 рік став знаковим у приведенні вітчизняного 

антикорупційного законодавства до міжнародних стандартів. Верховною 

Радою було прийнято пакет антикорупційних законів («Про засади 

запобігання та протидії корупції» [57] (втратив чинність), «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» [114] та «Про відповідальність юридичних осіб за 

вчинення корупційних правопорушень» [327] (втратив чинність), якими 

переглядаються превентивні антикорупційні механізми і процедури 

конфіскації згідно з міжнародними стандартами, а також врегульовано 

питання відповідальності за корупційні правопорушення та введена 

відповідальність юридичних осіб за скоєння в їхніх інтересах або від їх імені 

корупційних злочинів. Цими законами було розширено перелік суб’єктів 
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корупції, встановлено антикорупційні обмеження на державній службі, 

запроваджено перевірки при вступі на державну службу, заборонено 

отримувати подарунки, пов’язані зі службою, передбачено декларування 

майнового стану службовців та близьких родичів, запроваджено 

антикорупційну експертизу тощо [416]. Також запроваджено кримінальну 

відповідальність за торгівлю впливом, незаконне збагачення, комерційний 

підкуп; поширено відповідальність на осіб, які виконують делеговані їм 

державою публічні функції влади – аудитор, експерт, арбітражний керуючий, 

а також на посадових осіб міжнародних організацій та іноземних держав. 

Важливим є чітке розмежування кримінальної та адміністративної 

відповідальності за корупцію, відсутність якого на сьогодні призводить до 

уникнення відповідальності за корупційні правопорушення; встановлення 

відповідальності юридичних осіб за корупцію та визначення порядку 

притягнення їх до відповідальності [328, с. 26]. Тому на сучасному етапі 

відбувається доповнення антикорупційного законодавства новими 

інститутами. Останні забезпечують більш ґрунтовне правове регулювання 

суспільних відносин у сфері державної служби та інших правовідносин, де 

може відбуватися корупційне зловживання службовим становищем. У 

кінцевому підсумку уся сукупність норм спрямована на те, щоб реалізувати 

концепцію суворого покарання за корупційні діяння, що робитиме ризик 

такого покарання неспівмірним із вигодою, яка може бути отримана завдяки 

вчиненню таких діянь. 

Відповідні нововведення внесли в адміністративні правовідносини нові 

правила здійснення адміністративно-правової протидії корупції в органах 

державної влади. Не є винятком і ГПУ з її структурними та відокремленими 

підрозділами, яка повинна однією з перших імплементувати положення 

відповідних матеріально-правових інститутів у свою повсякденну діяльність. 

Тож відповідна антикорупційна політика реалізується у нормативних 

підзаконних актах ГПУ та в діяльності її спеціалізованих підрозділів. 

Основним з відповідних підрозділів є Генеральна інспекція в ГПУ, яка 
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виступає ключовим суб’єктом, що реалізує загальнодержавну 

антикорупційну політику на рівні органів прокуратури України та забезпечує 

виконання антикорупційної програми ГПУ, спрямованої на забезпечення 

відповідної антикорупційної стратегії. 

Однак варто звернути увагу, що розвиток адміністративного 

законодавства, яке забезпечує антикорупційну діяльність в органах 

прокуратури України, є не єдиним напрямом удосконалення правового 

регулювання протидії корупції в органах прокуратури України. Безумовно 

йдеться і про загальне законодавство, що регулює адміністративні процедури 

в різних сферах. Особливу увагу в цьому плані привертають положення 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, який вже віддавна 

потребує актуалізації, щоб стати ефективним інструментом у державній 

правоохоронній політиці, яка безпосередньо не пов’язана із злочинами.  

З цього приводу М. А. Самбор зазначав, що наявна правова доктрина 

зумовлює необхідність зміни законодавства, яке регулює питання 

адміністративної відповідальності. На думку вченого, значна кількість 

загальнотеоретичних питань, що втілюються у правозастосовній діяльності, 

може і повинна бути відображена саме в спеціальному законодавчому акті 

(кодексі) про адміністративну відповідальність. До таких питань, на наш 

погляд, насамперед, слід віднести визначення принципів адміністративної 

відповідальності та провадження; поширення дії закону як за колом осіб, у 

просторі та часі; визначення суб’єкта відповідальності (фізична та юридична 

особа), конкретизація суб’єктивної сторони, зокрема чіткого розмежування 

видів умислів та впливу умислу на вид стягнення; чітке визначення умов 

звільнення від відповідальності, зокрема розкриття питання осудності в 

умовах розгляду справи адміністративними органами; застосування 

спеціальних знань та проведення експертиз тощо. Звісно, це далеко не 

вичерпний перелік питань, які треба передбачити під час розроблення 

концепції реформування адміністративно-деліктного права і законодавства 

України [329, с. 67]. Ми вважаємо, що вирішення питань, поставлених 
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науковцем, не лежить у площині прийняття іншого законодавчого акта, який 

би діяв разом із Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Натомість, більш доцільно прийняти новий Кодекс про адміністративні 

правопорушення, в якому питання притягнення до адміністративної 

відповідальності привести до вимог сьогодення. Зокрема, це стосується 

визначення більш ефективної процедури проваджень щодо справ про 

адміністративні правопорушення, де відображався б справедливий баланс 

інтересів щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності, з 

одного боку, та захисту прав підозрюваних і потерпілих як учасників 

відповідних проваджень, з іншого боку.  

Особливо актуальною є необхідність в оновленні законодавства у сфері 

адміністративної відповідальності в частині корупційних адміністративних 

правопорушень. В міру того, що Кодекс України про адміністративні 

правопорушення не пристосований до розгляду складних справ у сфері 

корупції, а особи, яких підозрюють у вчиненні адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, використовують значний активний 

захист у суді, нерідко зловживаючи своїми процесуальними правами, багато 

справ цієї категорії не були завершені з позитивним результатом. При цьому 

значна частина з них була закрита у зв’язку із закінченням строків давності 

притягнення особи до адміністративної відповідальності. В подальшому 

закриття справ ускладнювало ефективне покарання осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Тому, ймовірно, в 

подальшому буде наявна тенденція до ускладнення проваджень щодо 

притягнення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією, до адміністративної відповідальності, подовження строків 

давності для притягнення до відповідальності, підвищення ролі прокуратури 

у забезпеченні представлення державного обвинувачення у відповідній 

категорії судових справ. Наведений процес, безумовно, матиме свої 

особливості у випадках, коли такі правопорушення допущені з боку 

прокурорів. Тому ці законодавчі зміни повинні будуть реалізуватися на 
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адміністративно-правовому рівні в підзаконних актах ГПУ. Таке 

регулювання має визначати внутрішню специфіку процесуального 

забезпечення прокуратурою даної категорії справ, визначення структурного 

підрозділу ГПУ, що спеціалізуватиметься на забезпеченні відповідних 

проваджень щодо прокурорів чи інших осіб, вироблення методичних 

рекомендацій у цьому напрямі.  

Відображення окреслених тенденцій у законодавчій сфері мали місце 

насамперед прийняттям першого сучасного пакета антикорупційного 

законодавства у 2011 році. На думку С. Т. Гончарук, необхідність прийняття 

нового жорсткого законодавства, яке мало місце в цей період, зумовлена 

доцільністю пошуку більш досконалого репресивно-правового механізму, 

який би крім посилення правової відповідальності за корупційні діяння 

передбачав і відповідні превентивно-правові важелі усунення цілого ряду 

умов та обставин, які спричиняють можливості корупційних виявів у різних 

сферах соціального життя і, насамперед, у сфері державнослужбової 

діяльності. Вчений стверджує, що наведені обставини зумовили прийняття 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав 

чинності з 1 липня 2011 року [3], доповнення Кодексу України про 

адміністративні правопорушення Главою 13-А «Адміністративні корупційні 

правопорушення» [4], внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу 

України [330, c. 61]. Багато з відповідних положень нового законодавства 

довели свою ефективність як матеріально-правові інститути протидії 

корупції, зокрема і в органах прокуратури України, – останні продовжують 

діяти станом на сьогодні. Однак потреба в пошуку значно ефективнішої 

моделі зумовила необхідність здійснення подальшого комплексного 

реформування антикорупційного законодавства, яке забезпечило б ще 

ефективніший механізм протидії корупції в усіх сферах суспільного життя.  

Науковці О. В. Головкін і М. С. Бєляков, здійснюючи огляд недавніх 

змін до адміністративного законодавства, зазначають, що прийняття нового 

антикорупційного законодавства знаменує і новий етап в антикорупційній 
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політиці держави. Стисло характеризуючи відповідні закони, вчені, зокрема, 

акцентують увагу на тих положеннях, які не були відображені в 

попередньому законодавстві. У Законі України «Засади державної 

антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» 

[123], наприклад, (Стратегія) визначено вектор розвитку антикорупційної 

політики держави на середньострокову перспективу. Вказаний строк є цілком 

достатнім для того, щоб втілити реформи, які стимулюватимуть відродження 

української економіки. Так, за інформацією СБУ, втрати від корупційних 

схем під час проведення процедур державних закупівель становлять 10–15 % 

видаткової частини державного бюджету щороку (близько 35–52,5 млрд грн). 

Подолання корупції є важливим чинником повернення економічних процесів 

у країні в правове русло. Стратегія прийшла на зміну Національній 

антикорупційній стратегії на 2011–2015 роки, затвердженій Указом 

Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, положення якої так і не 

були повною мірою реалізовані. Як зазначають дослідники, якщо 

проаналізувати попередню стратегію загалом, то можна виявити причини її 

неефективності, а саме:  

– невизначеність алгоритму моніторингу та оцінки виконання даного 

програмного документа: яким чином контролюватиметься та 

висвітлюватиметься робота Національного антикорупційного комітету, як 

громадянське суспільство впливатиме на його діяльність;  

– відсутність чітких індикаторів стану ефективності стратегії [331].  

Вказані недоліки, на думку авторів, актуалізували потребу створення 

нового нормативно-правового акта, який охопив би всі напрями боротьби з 

корупцією (Стратегія покликана стати таким документом). Антикорупційні 

закони, прийняті 14 жовтня 2014 року, по суті, є нічим іншим, як окремими 

кроками на шляху до її реалізації [127, с. 69]. Усі ці тенденції, безумовно, 

мають значний вплив і на систему протидії корупції в органах прокуратури 

України. Однак переоцінювати виключно законодавчий напрям як єдиний 

засіб оптимізації правового регулювання протидії корупції в органах 
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прокуратури не варто. Без ефективних адміністративно-забезпечувальних та 

організаційних заходів навіть досконале антикорупційне законодавство не 

буде мати ефективної реалізації та позитивного впливу на систему протидії 

корупції в органах прокуратури України.  

Аналізуючи основні новели нового законодавства, С. Т. Гончарук 

зазначає, що Законом України «Про запобігання корупції» доповнено і 

уточнено визначення окремих термінів і понять порівняно з попереднім 

законом. Введено такі нові терміни та їх поняття, як антикорупційна 

експертиза, пряме підпорядкування, потенційний та реальний конфлікти 

інтересів, приватний інтерес, подарунок, члени сім’ї, суб’єкти декларування 

та ін. Визначення ж окремих понять, зокрема таких, як корупція, 

неправомірна вигода та інші, суттєвих змін не зазнали, а лише дещо уточнені 

[330, с. 62]. На нашу думку, наведене свідчить про те, що основа 

адміністративного антикорупційного законодавства, яка застосовуватиметься 

у діяльності з протидії корупції в органах прокуратури України, станом на 

сьогодні сформована. Тому в подальшому будуть лише доповнюватися 

окремі матеріально-правові та процесуальні інститути протидії корупції, а 

також реформуванню підлягатиме та частина законодавства, що залишається 

застарілою, або ж наявна нагальна потреба у подальшій кодифікації. Як 

приклад можемо навести застарілий Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, або ж необхідність прийняття комплексного 

кодифікованого акта – Кодексу адміністративних процедур. На необхідності 

останнього аспекту оптимізації адміністративного законодавства 

наголошують більшість представників адміністративно-правової науки. 

Так, О. А. Біленко вказує, що антикорупційне законодавство 

концептуально змінило окремі підходи до розуміння запобігання корупції та 

створило нові механізми антикорупційної боротьби за допомогою 

адміністративно-правових методів і притягнення до адміністративної 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Під час аналізу 

окремих положень можна спостерігати прогалини та неточності 
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нормативного регулювання у новоствореній антикорупційній системі. 

Вбачається складність у застосуванні адміністративної відповідальності за 

порушення спеціальних заборон та обмежень, спрямованих на запобігання 

корупції, що пояснюються: особливостями конфіскації предмета 

правопорушення, пов’язаного з корупцією; колізіями законодавства, які 

виникають щодо недопущення вчинення дій в умовах реального та 

потенційного конфлікту інтересів [332, с. 98]. Погоджуємося з такою 

позицією науковця. З огляду на наведене, вважаємо, що тенденція до 

оптимізації відповідного адміністративного законодавства буде зберігатися, 

однак останнє не змінюватиметься настільки комплексно і кардинально, як 

це відбувається в останні роки з реформами.  

Цікавою є позиція С. Т. Гончарука, який пов’язує прийняття нового 

пакета антикорупційного законодавства з радикальними соціально-

політичними змінами, які відбулися в нашому суспільстві у 2014 році. 

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України було прийнято новий пакет 

антикорупційних законів, зокрема, Закони «Про запобігання корупції» [50], 

«Про Національне антикорупційне бюро» [120] та ін. [330, с. 62]. Вчений 

наполягає, що поряд з іншими важливими соціально-політичними чинниками 

механізму комплексної протидії корупції в нашій державі нове вітчизняне 

антикорупційне законодавство має стати важливою ефективною складовою 

цього механізму з метою реального подолання в Україні такого зловісного і 

ганебного явища [330, с. 64]. Отже, нове законодавство повинно бути 

належним чином імплементоване в діяльність відповідних адміністративних 

органів, у тому числі органів прокуратури України. Це підтверджує 

попередньо висловлену думку про те, що поряд з адміністративним 

законодавством підзаконне норматвно-правове регулювання відіграватиме 

одну з ключових ролей. 

Важливим чинником у розвитку адміністративного законодавства у 

сфері протидії корупції є загальні погляди на нову роль та функції 

адміністративного права у нових суспільних відносинах. Приміром 
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С. В. Пєтков слушно зазначає, що до недавніх часів характерною ознакою 

українського адміністративного права була істотна деформація його ролі. 

Абсолютизувалися два аспекти суспільного призначення адміністративного 

права: насамперед, як засобу управлінського впливу держави на суспільні 

процеси, тобто як права «адміністрування», а також як права «примусу», що 

забезпечувало застосування державою у відносинах із громадянами 

різноманітних засобів адміністративного примусу. Це є закономірним 

наслідком певної науково-юридичної традиції, що зміцнювалася впродовж 

багатьох років радянського періоду. Ще й донині, на жаль, адміністративне 

право багатьма сприймається лише у згаданих аспектах. Хоча зрозуміло, що 

таке уявлення консервує властиву тоталітарному суспільству ідеологію 

«панування держави» над людиною, де людині відводиться місце лише 

керованого об’єкта, на який спрямовані владно-розпорядчий вплив і 

адміністративний примус з боку державних органів [417]. Вчений резюмує, 

що дослідження теорії адміністративного права як наріжного каменя 

правової реформи, що триває в Україні та в інших країнах Східної Європи, 

полягає у викристалізації головної функції сучасного адміністративного 

права, яка виявляється як регуляторна в публічно-правових відносинах і як 

захисна – у приватно-правових відносинах. Отже, на сьогодні триває 

розбудова України як правової демократичної держави, у якій суверенітет 

народу є найвищою соціальною цінністю. Для цього необхідне оновлення 

правової бази, що регулює відносини держави й особи. У цьому контексті 

«людиноцентристський підхід» становить основу для змін у законодавстві не 

лише країн колишнього Варшавського договору [330]. 

Наведену думку можна перенести на будь-який аспект суспільних 

відносин, що врегульований нормами адміністративного права. Це саме 

стосується і протидії корупції в органах прокуратури України. Відповідно 

роль антикорупційного законодавства у діяльності прокуратури має 

ісплементуватися не лише в частині покарання та превенції вчиненим 

корупційним правопорушенням, а й у контексті регулювання діяльності 
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органів прокуратури таким чином, щоб забезпечити мінімізацію самих 

корупційних ризиків регулятивним методом. Для цього необхідна сукупність 

впровадження необхідних адміністративних та організаційних заходів, які 

повинні здійснюватися структурними підрозділами, компетентними у 

наведених антикорупційно-організаційних аспектах діяльності прокуратури. 

Як приклад можемо навести Відділ організації діяльності з протидії та 

запобігання корупції в ГПУ.  

Як зазначають О. В. Головкін і М. С. Бєляков, тенденцією до розвитку 

антикорупційного законодавства слід визначати регулювання діяльності із 

запобігання корупції, а не лише боротьбу з нею. Вчені заявляють, що 

відповідним органом визначено Національне агентство з питань запобігання 

корупції, на яке згідно зі ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» 

[50] від 14 жовтня 2014 року покладено такі повноваження:  

1) здійснення контролю за виконанням законодавства з питань етичної 

поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

службовців;  

2) здійснення перевірки декларацій осіб, їх зберігання та 

оприлюднення, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;  

3) здійснення співпраці з викривачами, вжиття заходів щодо їх захисту, 

притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, тощо 

[127, с. 73].  

З таким судженням однозначно слід погодитись. Відповідно 

резюмуємо, що в подальшому адміністративне законодавство ймовірно буде 

розвиватися не лише в напрямі посилення відповідальності за вчинені 

адміністративні правопорушення, а й у напрямі запобігання методами 

заохочення, виховання, ефективної організації діяльності тощо. Якщо навіть 

така тенденція не стане домінуючою, у будь-якому випадку відповідні 

методи протидії корупції відіграватимуть важливу роль у підзаконному 

адміністративно-правовому регулюванні антикорупційної діяльності. 
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Також науковці вказують, що фактично дієвого органу, який виконував 

би саме профілактичну функцію, до прийняття нового закону не існувало, і 

що прийняття Верховною Радою України антикорупційних законів від 

14 жовтня 2014 року ознаменувало нову віху в розвитку антикорупційної 

політики держави. Нормативні акти були прийняті з урахуванням передових 

світових стандартів у сфері боротьби з корупцією та рекомендацій чільних 

міжнародних інституцій, зокрема Ради Європи, Європейського Союзу та 

Венеціанської комісії. Вони спрямовані на кардинальний перегляд існуючих 

підходів до подолання цієї ключової для сучасного світу проблеми. 

Програмним документом, що має стати платформою для втілення 

антикорупційної реформи, є Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки. 

Частина заходів, передбачених нею, почала реалізовуватися одразу після 

вступу в дію зазначених вище нормативно-правових актів (зокрема, реформа 

політичної системи держави) і має бути інтегрована в українське правове 

поле протягом всього періоду дії Стратегії. Докорінних змін зазнав вектор 

кримінально-правової політики держави у сфері боротьби з корупцією. Це 

виявилось у тому, що створюється Бюро, яке спеціалізуватиметься 

безпосередньо на корупційних злочинах. Водночас частина підслідності 

щодо корупційних злочинів залишиться у МВС України і ДБР, що значно 

ускладнює координацію дій між ними. Як тенденцію розвитку та доцільний 

напрям оптимізації законодавства у сфері протидії корупції, О. В. Головкін і 

М. С. Бєляков визначають необхідність створити об’єднану Стратегію щодо 

боротьби з корупцією та організованою злочинністю з огляду на тісний 

зв’язок вказаних явищ з розмежуванням заходів, спрямованих: на боротьбу з 

корупцією та організованою злочинністю; одночасно проти обох цих явищ 

[127]. Цілком погоджуємося, що в подальшому антикорупційні стратегії 

будуть базовими документами, тому саме на їх основі розроблятимуться 

ключові адміністративно-правові заходи протидії корупції в органах 

прокуратури України. 
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Із наведеного можна узагальнити такі ключові тенденції розвитку 

адміністративного законодавства, спрямованого на протидію корупцію в 

органах прокуратури України: 

1) імплементація прийнятого нового комплексного адміністративного 

антикорупційного законодавства та тимчасове уповільнення нормотворчості 

у відповідній сфері; 

2) розвиток окремих інститутів, що спрямовані на протидію корупції в 

органах прокуратури України, як-то: інститут декларування, інститут 

антикорупційних перевірок, інститут негласного управління корупційними 

ризиками тощо; 

3) посилення взаємодії з громадянським суспільством та покращення 

адміністративного законодавства у цій сфері, зокрема через запровадження 

інституційних та формальних громадських рад при органах прокуратури 

України, підвищення рівня двостороннього зв’язку зі ЗМІ та перевірка й 

контроль інформації про можливі корупційні вияви, що публікується у ЗМІ; 

4) зміщення акцентів від каральної до регулятивної функції 

адміністративного законодавства з подальшим досягненням паритету в 

останніх; 

5) утвердження ролі прокуратури як координуючої ланки взаємозв’язку 

між правоохоронними органами щодо протидії корупції; 

6) збільшення значення програмного антикорупційного законодавства; 

7) розгалуження системи антикорупційних органів, законодавче 

забезпечення утвердження їх незалежності, підвищення повноважень 

останніх; 

8) перегляд адміністративно-деліктного та адміністративно-

процедурного законодавства, яке має надзвичайно високий рівень впливу на 

протидію корупції в органах прокуратури України, зокрема в частині 

прийняття оновленого Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кодексу адміністративних процедур. 
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Більшість із наведених тенденцій реалізовуватимуться у межах 

підзаконного адміністративно-правового регулювання на рівні прийняття 

наказів ГПУ, її структурних підрозділів, інших антикорупційних органів. 

Безумовно будуть вноситися зміни і в антикорупційне законодавство, однак 

останніх слід очікувати за результатами реалізації вже наявного 

антикорупійного законодавства. 

Варто відмітити більш зростаючу роль стратегічних і програмних 

документів у діяльності з протидії корупції в органах прокуратури України. 

В умовах сьогодення на виконання загальної антикорупційної стратегрії було 

прийнято багато програмних положень ГПУ щодо протидії корупції, а окремі 

положення стратегрії були забезпеченими на рівні багатьох інших 

антикорупційних актів. Розроблюваний проект Закону України «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2018–2020 роки» [334] має враховувати досвід реалізації попередньої 

загальнодержавної антикорупційної програми та стати ще ефективнішим 

інструментом адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в 

органах прокуратури України. 

Станом на сьогодні можна підтримати або запропонувати такі 

першочергові законодавчі ініціативи, в яких реалізовуватимуться тенденції 

подальшого розвитку антикорупційного законодавства: 

1) прийняти Закон України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018–2020 роки» на основі 

законопроекту, розробленого НАЗК; 

2) доповнити функції САП, визначені у положенні ч. 5 ст. 8 Закону 

України «Про прокуратуру» ч. 4, у якій визначити таку додаткову функцію 

діяльності САП: «організовує протидію корупції в органах прокуратури 

України у межах наданих повноважень»; 

3) змінити ч. 3 ст. 38 КУпАП, виклавши в такій редакції: 

«Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 164-14, 212-15, 



350 

 

 

212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня 

його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення»; 

4) замінити Положення про Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції, а також внести зміни у відповідне 

Положення про САП, доповнивши повноваження службових осіб цих 

структурних підрозділів ГПУ функцією складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією і виявлені у процесі 

здійснення їх функцій, або ж передавати такі справи за розпорядженням 

прокурора вищого рівня до інших структурних підрозділів ГПУ. 

Тенденції розвитку адміністративно-праовового забезпечення 

діяльності з протидії корупції в Україні демонструють найбільш узагальнені 

зміни, які наявні у сфері нормотворчості та нормозастосування в 

досліджуваній сфері на даний момент. Натомість, напрями впровадження 

концепції адміністартивно-правового забезпечення діяльності з протидії 

корупції в органах прокуратури – ключові узагальнені сфери, в яких у 

подальшому найімовірніше відбуватиметься організаційно-нормотворчий 

процес на різних рівнях в органах прокуратури та в діяльності інших 

суб’єктів, що забезпечують адмінстративно-правову протидію корупції в 

органах прокуратури України. 

Ключовими напрямами впровадження концепції адміністративно-

правового забезпечення діяльності з протидії корупції в органах прокуратури 

є: 

1) посилення деталізації на рівні адміністративно-правового 

регулювання антикорупційної діяльності прокурорів; 

2) визначення основних організаційних та адміністративних заходів 

протидії корупції, що мають застосовуватися в органах прокуратури України; 

3) розвиток системи регулювання діяльності окремих структурних 

антикорупційних суб’єктів у межах ГПУ; 

4) акцентування на адміністративно-організаційному забезпеченні 

антикорупційних програм в ГПУ; 
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5) розвиток об’єктивної системи контролю за діяльністю органів 

прокуратури в напрямах протидії корупції.  

 Наведені напрями і тенденції є магістральними орієнтирами для 

подальшої законотворчості та адміністративної нормотворчості, які 

забезпечуватимуть ефективне функціонування механізму протидії корупції в 

органах прокуратури України. 

Реалізація відповідних напрямів передбачатиме прийняття відповідних 

підзаконних нормативно-правових актів, які повинні врегулювати 

забезпечення адміністративно-правової протидії коурпції в органах 

прокуратури України. Станом на сьогодні в ГПУ прийнято та функціонують 

чимало нормативно-правових актів, які регулюють ті чи інші аспекти 

діяльності з протидії корупції в органах прокуратури України, серед яких, 

зокрема, Наказ ГПУ  «Про координацію діяльності правоохоронних органів  

у сфері протидії  злочинності та корупції» від 16 січня 2013 року № 1/1-гн 

[336], Наказ ГПУ  «Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері 

запобігання і протидії корупції» від 25 червня 2013 року № 10-гн [117], Наказ 

ГПУ «Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів 

прокуратури» від 14 березня 2017року № 81 [337] та багато інших 

підзаконних адміністративно-правових актів, прийнятих у межах ГПУ, які 

щодо діяльності з протидії корупції в органах прокуратури мають загальний 

чи спеціальний характер. Втім для реалізації концепції адміністративно-

правової протидії корупції та її адмінісративно-правового забезпечення 

потрібно прийняти ще акти, якими мають регулюватися правовідносини у 

сфері протидії корупції. 

 Зокрема пропонуємо: 

 1) прийняти Наказ ГПУ «Про затвердження основних спеціальних 

методичних рекомендацій щодо протидії корупційним ризикам в органах 

прокуратури України». У цьому акті доцільно визначити основні особливості 

діяльності з протидії корупції та обставини, на які слід звернути увагу 

суб’єктам у сфері протидії корупцїі в органах прокурктури України; окрему 
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увагу приділити питанню забезпечення збереження інформації про 

антикорупційні розробки; 

 2) не зважаючи на те, що такий моніторнинг уже здійснюється 

Відділом організації діяльності щодо запобігання та протидії корупції, 

відповідну діяльність потрібно забезпечити належним адміністративно-

правовим регулюванням, тобто прийняти Положення «Про моніторинг ЗМІ 

та соціальних мереж на предмет виявлення корупційних ризиків»; зокрема 

визначити конкретний порядок дій у разі виявлення тієї чи іншої інформації 

про можливі корупційні вияви в органах прокуратури, чи органах досудового 

розслідування, діяльність яких координується органами прокуратури 

України, а також відповідальних осіб органів прокуратури України, в 

обов’язки яких має входити реагування на корупційні вияви та порядок 

притягнення до відповідальності за бездіяльність у наведеній сфері; при 

цьому слід визначити таких суб’єктів не лише на центральному рівні, а й на 

рівні місцевих прокуратур, які здійснюватимуть моніторинг місцевих ЗМІ та 

найпопулярніших груп у соціальних мережах місцевого характеру; 

 3) за відсутності формально визначеного єдиного підходу до 

притягення до відповідальності посадових осіб органів прокуратури України 

за неналежну організацію діяльності у сфері протидії корупцїі в органах 

прокуратури, якщо вони зобов’язані були вчинити такі дії, доцільно 

прийняти Наказ ГПУ «Про організацію та забезпевчення притягнення до 

адміністративної та дисциплінарної відповідальності за неналежну протидію 

корупції в органах прокуратури України»; зокрема йдеться про 

відповідальність за ст. 172-9 КУпАП «невжиття заходів щодо протидії 

корупції» та відповідну дисциплінарну відповідальність прокурорів і її 

забезпечення; у пропонованому наказі необхідно передбачити найширший, 

проте не вичерпний, перелік діянь, які можуть бути кваліфіковані стосовно 

прокурорів як невжиття заходів щодо протидії корупції, порядок здійснення 

проваджень щодо виявлення та притягнення до адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності прокурорів, що настає за відповідні 
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здійснені правопорушення, основні методичні рекомендації у наведеній 

сфері.  

 Однак прийняттям наведених нормативно-правових актів основні 

напрями розвитку концепції адміністративно-правової протидії корупції  в 

органах прокуратури не обмежуються. Останні можуть слугувати основою 

для подальшої реалізації напрямів наведеної раніше концепції.  

 Станом на сьогодні суспільні відносини щодо протидії корупції в 

органах прокуратури України перебувають на етапі випробування нового 

адміністративного законодавства щодо протидії наведеному явищу. В 

подальшому відбуватиметься виявлення головних проблем законодавчого та 

адміністративно-правового характеру, які негативно впливають на 

ефективність системи протидії корупції в органах прокуратури України. 

Після цього етапу відбуватиметься подальша оптимізація антикорупційного 

адміністративного законодавства з урахуванням вихідних даних щодо 

практики його застосування.  

 Резюмуючи, можна зазначити, що чинне антикорупційне законодавство 

можна назвати доволі передовим та позитивним. Відповідно, в подальшому 

основне завдання – належно забезпечити його реалізацію в діяльності щодо 

протидії корупції в органах прокуратури України шляхом прийняття 

підзаконного адміністративного регулювання та реалізації належних 

організаційно-правових заходів у даному напрямі. 

 

 

5.3 Зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури та можливості його використання 

в Україні 

 

Організація та діяльність суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури значно відрізняється у правових державах світу [338, 339]. 

Першочергово це залежить від особливостей історичного, ментального, 
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економічного та культурного розвитку кожної з держав. Проте існують 

загальні підходи, які допомагають у певний спосіб знизити рівень 

корумпованості в прокурорських органах. Навіть за наявності загальних 

підходів до врегулювання проблем цієї сфери кожна держава враховує свої 

особливості для створення ефективного механізму запобігання та протидії 

корупції. 

Аналіз зарубіжного досвіду організації та діяльності суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури, особливо країн з подібною правовою 

системою, дасть змогу оцінити потенційні ризики та ефективність 

впровадження окремих правових механізмів у сфері боротьби з корупцією. 

Аналізувати необхідно будь-який зарубіжний досвід як позитивний, так 

і негативний. Предметом дослідження мають бути не лише країни, в яких 

рівень корупції відносно низький, а й досвід країн, яким упродовж тривалої 

боротьби все ще не вдається подолати це негативне явище. Так, позитивний 

досвід дасть можливість запозичити його та впровадити в правову систему 

України, тоді як негативний – уникнути помилок та будувати ефективніші 

стратегії. 

Зарубіжний досвід антикорупційної боротьби досліджувався багатьма 

науковцями як національного рівня, так і зарубіжними. Проте комплексного 

дослідження організації та діяльності суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури та можливих шляхів його впровадження в Україні так і не було 

проведено до сьогодні, що актуалізує необхідність проведення нашого 

дослідження. 

Одним з найяскравіших прикладів зарубіжного досвіду організації та 

діяльності протидії корупції в органах прокуратури є досвід Республіки 

Польща. Ця країна, яка поряд з іншими країнами колишнього 

соціалістичного табору мала подібні з Україною початкові умови державних 

перетворень, і нині показує високі досягнення у сфері запобігання та протидії 

корупції, зокрема і в правоохоронних органах. Її антикорупційний досвід 

може стати корисним також  для України. В основу антикорупційної 
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політики Польщі покладено міжнародні нормативно-правові стандарти, до 

яких польський уряд намагався наблизити національне законодавство.  

Слід звернути увагу, що чітка та дієва антикорупційна політика Польщі 

розроблена не миттєво, цьому передував тривалий та складний процес. 

Доволі довгий період часу антикорупційне законодавство Польщі 

обмежувалось низкою статей кримінального законодавства, якими було 

визначено різновиди хабарництва та перевищення повноважень посадовими 

особами, а також міри відповідальності за них. 

За результатами досліджень Антикорупційної робочої групи Світового 

банку щодо Польщі, яке проводилося в 1999 році, було складено спеціальний 

рапорт, у якому визначено такі форми корупційних діянь: підкуп, або 

хабарництво, тобто передача матеріальних благ в обмін на рішення або дії в 

межах компетенції тих чи тих чиновників або службових осіб; крадіжка у 

вигляді шахрайства, або привласнення коштів з бюджету чи іншого джерела 

публічних фінансів; «кумівство» як форма просування родичів чи знайомих 

при призначенні на посади або незаконна роздача статусів; використання 

становища, або вплив на формування права чи політики (на прийняття 

політичних чи правових рішень) з метою особистої вигоди або для третіх 

осіб. До найбільш корумпованих було віднесено такі органи, як: центральний 

уряд та парламентарі; фінансовий сектор політичних партій; суди і 

прокуратура; регіональна влада; публічні закупівлі; процес приватизації; 

податкова та митна служби; сфера охорони здоров’я; дозвільні служби [340]. 

Слід відзначити, що корумпованість органів прокуратури Польщі, як і інших 

державних секторів, не могла залишитися поза увагою міжнародних установ, 

а тому потужний тиск з боку Європейського Союзу був основним 

стимулятором підвищення рівня активності польської влади у сфері боротьби 

та протидії корупції. 

Наступним кроком польського уряду в антикорупційній боротьбі стало 

створення у 2000 році робочої групи при Економічному комітеті Ради 

Міністрів, до складу якої увійшли міністри основних відомств і представники 
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урядових інституцій, експерти Світового Банку, Інституту громадських справ 

при програмі «Проти корупції» (Фундація Стефана Баторія). Метою 

діяльності цієї групи була підготовка звіту щодо основних джерел (чинників) 

поширення корупції та плану дій з метою її ліквідації [341]. За результатами 

діяльності робочої групи було підготовлено звіт, який містив конкретні 

пропозиції заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією у найбільш 

уражених нею сферах, проте цей документ не набув статусу офіційного, а 

запропонована стратегія так і не була врахована урядом. 

Започаткуванням повноцінної антикорупційної політики в Польщі 

можна вважати затвердження польським урядом 17 вересня 2002 року 

державної програми боротьби з корупцією «Антикорупційна Стратегія» 

(Program zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna). З її прийняттям було 

створено Надзвичайну кодифікаційну комісію Сейму Польщі, яка 

підготувала зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та 

Кримінально-виконавчого кодексів. Цією Стратегією визначено такі заходи 

боротьби з корупцією: виявлення корупційних злочинів; впровадження 

ефективних механізмів боротьби з корупцією у публічній адміністрації; 

підвищення суспільної свідомості та пропаганда етичних зразків поведінки 

[342]. Оскільки Стратегія визначає загальні напрями діяльності держави у 

даній сфері, тому визначені нею заходи є доволі обширеними й потребують 

конкретних механізмів реалізації, визначених на законодавчому рівні. 

Протидія корупції у прокуратурі Польщі, як в інших країнах, 

ускладнена тим, що на органи прокуратури з-поміж іншого покладається і 

функція боротьби з корупцією. Так, Законом Польщі «Про прокуратуру» від 

28 січня 2016 року визначено, що одним із заступників Генерального 

прокурора є заступник Генерального прокурора з питань організованої 

злочинності та корупції, поряд з тим § 2 Art. 19 цього документа визначає, що 

одним із відомств Прокуратури Крайової Департамент з питань боротьби з 

організованою злочинністю та корупцією, до компетенції якого віднесено 

справи про переслідування організованої злочинності та найбільш 
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серйозної – корупційної злочинності і терористичних злочинів. Також 

зовнішні відділи Департаменту з питань боротьби з організованою 

злочинністю та корупцією Крайової Прокуратури створюються і при 

регіональних прокуратурах [343]. Тобто організація боротьби з виявами 

корупції в органах прокуратури ускладнюється їх безпосередньою участю в 

антикорупційній діяльності держави. Так, в Україні створено окремий 

прокурорський орган для боротьби з корупцією – Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратуру, яка включає центральний апарат та 

територіальні відділення з доволі широким штатом працівників. Із 

наведеного вбачається уподібнення структури органів прокуратури України 

та Польщі. Однак у прокуратурі Польщі створений окремий структурний 

підрозділ займається найбільш серйозними корупційними злочинами, тоді як 

в Україні – це практично окремий орган, який здійснює нагляд за 

розслідуванням усіх корупційних злочинів Національним антикорупційним 

бюро та підтримує державне обвинувачення в суді при розгляді даної 

категорії справ. Як і в прокуратурі Польщі, керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури є заступником Генерального прокурора. 

Вважаємо цікавим та корисним для використання досвід Польщі щодо 

створення окремого підрозділу в прокуратурі, який займається найбільш 

серйозними корупційними злочинами. А відтак, пропонуємо замість 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури забезпечити функціонування 

при обласних прокуратурах окремих антикорупційних відділів, до 

компетенції яких віднести розслідування корупційних злочинів особливої 

складності. Також керівником, який куруватиме та організовуватиме їх 

діяльність, визначити заступника Генерального прокурора з питань протидії 

корупції. 

Важливим етапом реалізації Антикорупційної стратегії Польщі стало 

прийняття 29 травня 2003 року рішення Міністерством внутрішніх справ і 

адміністрації (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) про 

створення Групи у справах координації Антикорупційної стратегії (Zespół do 
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Spraw Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej), основним завданням якої було 

визначено координацію і контроль над діями уповноважених органів у 

рамках реалізації Стратегії. До повноважень цієї Групи також було віднесено 

аналіз та оцінку корупційних явищ у публічній сфері та співпрацю з 

органами ЄС і позаурядовими організаціями з метою ефективного 

впровадження антикорупційних заходів [344]. Оскільки органи прокуратури 

діють у публічній сфері, то, відповідно, аналіз та оцінка корупційних явищ 

Групою здійснювалось і в органах прокуратури. 

Також 09 червня 2006 року в межах Антикорупційної стратегії Польщі 

було прийнято Закон «Про Центральне бюро антикорупційне» [345]. Дане 

Бюро створено як спеціальну службу для боротьби з корупцією у суспільно-

економічному житті, зокрема в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, а також для боротьби з діяльністю, що підриває економічні 

інтереси держави. Основне завдання Центрального антикорупційного бюро – 

протидія владним зловживанням та використанню привілеїв з метою 

отримання особистої вигоди, а також діяльності проти економічних інтересів 

держави. Так, Бюро покликане перевіряти майнові декларації державних 

службовців, до яких належать і службовці органів прокуратури, виявляти та 

попереджати спроби порушити заборону поєднання державних 

(громадських) функцій із господарською діяльністю. Центральне бюро 

антикорупційне Польщі у 2007 році, вже після першого року свого 

функціонування, запровадило у річному звіті пункт «Аналіз корупційних 

ризиків», у якому визначаються ключові сфери життя, що перебувають у 

групі корупційних ризиків. Варто зазначити, що в Україні з 2014 року також 

діє Національне антикорупційне бюро з подібним колом повноважень. Так, 

Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним 

органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його 

підслідності, а також запобігання вчиненню нових [120]. Проте на сьогодні 

цей орган не показав значних результатів у сфері виявлення та протидії 
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корупції взагалі та в органах прокуратури зокрема. Вважаємо, що доцільним 

є запозичення досвіду Польщі щодо встановлення кримінальної 

відповідальності із санкцією позбавлення волі до трьох років за неподання чи 

подання невірогідних даних державними службовцями в своїх майнових 

деклараціях та активізації діяльності НАЗК, НАБУ й інших органів у сфері 

перевірки інформації зазначеної в деклараціях про доходи державних 

службовців. Також необхідно визначити додатково повноваження 

антикорупційних органів щодо перевірки видатків державних службовців та 

їх співмірність із зазначеними даними в деклараціях, як це було зроблено в 

Польщі. 

Для цього необхідно змінити санкцію ст. 366-1 Кримінального кодексу 

України, визначивши максимальну санкцію статті в розмірі трьох років 

замість двох. 

Для ефективного забезпечення відповідної діяльності з виявлення 

злочинів у декларуванні статків державних службовців доцільно доповнити 

ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» повноваженням НАЗК 

залучати до перевірки відомостей, поданих декларантами, органи досудового 

розслідування й оперативно-розшукової діяльності – зокрема НАБУ, СБУ, 

Національну поліцію та ДБР, координувати їх діяльність у наведеному 

напрямі.  

Більшість структур публічної адміністрації в Польщі, мають відділи 

контролю  та скарг, як і органи прокуратури. Так, скарги громадян 

розглядаються як надзвичайно важлива складова системи контролю за 

діяльністю органу з метою її покращення [346]. Погоджуємось з думкою 

А. І. Рибака, що ефективним механізмом запобігання корупції в різних 

державних структурах Польщі є оптимізація адміністративної структури 

поряд із прийняттям значної кількості законів та підзаконних нормативно-

правових актів, що підвищує ефективність діяльності відповідних структур, а 

спрощеність багатьох процедур фактично позбавили чиновників 

інструментів вимагання хабарів [347, с. 717–725]. Вважаємо, що основою 
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зрушень у сфері боротьби з корупцією у більшості прогресивних країн, і 

Польщі зокрема, є зміна філософії функціонування державних структур, хоча 

не слід випускати з уваги і мотиваційні чинники, зокрема достатню 

матеріальну винагороду за їхню діяльність. 

Важливим елементом механізму протидії корупції в органах 

прокуратури Польщі також можна вважати залучення представників 

громадськості до реалізації антикорупційної політики. Під час другого етапу 

реалізації Антикорупційної стратегії було створено Моніторинговий Комітет 

з представників різноманітних інституцій, який покликаний забезпечувати 

професійний та громадський контроль за реалізацією антикорупційних 

заходів [348]. Так, громадські організації сприяють виявленню та реєстрації 

випадків корупції, здійснюють моніторинг нормативної бази, на основі якого 

створюють пропозиції щодо її удосконалення, а також займаються 

антикорупційним просвітництвом та інформуванням населення. У 2004 році 

в Польщі запроваджено «Антикорупційну громадянську картку». Це – 

документ, яким громадянам представлено у доступній формі нормативні 

приписи щодо боротьби з корупцією, а також інформацію для усіх 

зацікавлених про те, як слід себе поводити у разі виявлення вимоги хабара чи 

інших незаконних дій, а також інформацію про діяльність інституцій із 

запобігання та протидії корупції [349]. Вважаємо наведений досвід Польщі 

щодо активного залучення громадськості у сфері протидії корупції в 

державних органах, зокрема і в органах прокуратури, корисним для 

запозичення нашою державою. На нашу думку, для його впровадження в 

Україні необхідною передумовою має бути посилена діяльність щодо 

якісного правового просвітництва та інформування населення. Громадські 

організації можна також вважати окремим суб’єктом боротьби з корупцією. 

Проте для ефективного функціонування вони повинні легітимізуватися, 

офіційно зареєструватися. Тому доцільним буде визначення на 

законодавчому рівні порядку створення та функціонування громадських 

формувань у сфері протидії корупції. Серед повноважень таких груп 



361 

 

 

громадського контролю можна виділити: моніторинг законодавства на 

предмет корупційних ризиків, аналіз корупційних ризиків у діяльності 

держаних органів та органів місцевого самоврядування, проведення 

антикорупційних заходів. Вважаємо, що суспільство повинно брати активну 

безпосередню участь у боротьбі з цим негативним явищем. 

Варто наголосити, що функціонування інституціолізованих 

громадських рад при органах прокуратури різного рівня регулюється на 

підзаконному рівні, однак у самому Законі України «Про прокурутуру» не 

згадуються [1]. Отже, беручи до уваги важливість прокуратури як однієї з 

ключових ланок протидії корупції в Україні, доцільно було б на 

законодавчому рівні закласти основи організованої взаємодії з такими 

інституційними утвореннями. 

На цій підставі пропонуємо доповнити Закон України «Про 

прокуратуру» ст. 6-1 «Взаємодія органів прокуратури з громадськими 

організаціями», зокрема з положеннями наступного змісту: «1. У своїй 

діяльності органи прокуратури України взаємодіють з громадськими 

організаціями на засадах добросовісного партнерства»; «2. При ГПУ, САП, 

обласних прокуратурах на громадських засадах діють громадські ради 

сприяння діяльності прокуратури та громадські ради із запобігання корупції 

в органах прокуратури України, куди на конкурсних засадах відбираються 

представники найбільш представницьких громадських організацій»; «3. 

Утворення рад, визначених у п. 2 Закону здійнюється на добровільних 

засадах»; «4. Будь-які громадяни та представники інших організацій можуть 

бути присутніми на засіданні рад на правах неафілійованих членів, а якщо це 

не суперечить цілям, обговорюваним на порядку денному, виступати на 

таких радах із заявами та пропозиціями». 

З аналізу досвіду організації та діяльності суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури Польщі вбачається уподібнення з 

українським процесом боротьби з корупцією в державних структурах. Так, 

подібно до Польщі, в Україні було прийнято Антикорупційну стратегію, 
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створено Антикорупційне бюро та ряд інших антикорупційних органів, проте 

у Польщі рівень корупції знизився, а в Україні донині усе залишається без 

змін. Із цього можемо зробити висновок – або ж неякісно створені правові 

норми, тобто без достатніх правових механізмів їх реалізації, або ж низький 

рівень суспільної свідомості, що значно сповільнюють процес позитивних 

зрушень. Також вважаємо корисним досвід поляків щодо створення 

Моніторингового Комітету з представників різноманітних інституцій, який 

забезпечує професійний та громадський контроль за реалізацією 

антикорупційних заходів.  

Заслуговує на особливу увагу досвід зі створення робочої групи при 

Економічному комітеті Ради Міністрів з підготовки звіту щодо основних 

джерел (чинників) поширення корупції та плану дій з метою її ліквідації, до 

складу якої увійшли міністри основних відомств і представники урядових 

інституцій, експерти Світового Банку, Інституту громадських справ при 

програмі «Проти корупції» (Фундація Стефана Баторія). Так, прерогативою 

складу цієї групи є елемент міжнародного співтовариства. Вважаємо за 

доцільне створення в Україні подібного тимчасового органу із залученням 

міжнародних експертів, завданням якого буде аналіз сучасного стану 

корумпованості України в розрізі різноманітних сфер суспільного та 

державного життя з відповідними рекомендаціями щодо удосконалення 

існуючого механізму боротьби з корупцією. Рекомендації даної групи 

повинні обов’язково враховуватись органами державної влади та 

Національним агентством з питань запобігання корупції в Україні при 

формуванні антикорупційної стратегії та внесенні відповідних змін у 

національне законодавство. 

Цікавим є досвід у сфері протидії корупції в органах прокуратури 

Федеративної Республіки Німеччини. Порівняно з іншими європейськими 

країнами боротьба з виявами корупції у ФРН характеризується такими 

особливостями: 1) відсутність єдиної політики з протидії корупції, що 

зумовлено федеральною політичною системою; 2) відсутність єдиного 
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спеціалізованого антикорупційного органу. В структурі деяких 

правоохоронних органів передбачено спеціалізовані підрозділи по боротьбі з 

корупцією; в адміністративних органах ФРН створено відділення 

внутрішнього аудиту, омбудсменів, або вони мають співробітника, в 

обов’язки якого входить боротьба з корупцією; 3) нормативно-правова база 

створюється урядами і парламентами як на федеральному, так і на 

земельному рівнях; 4) вертикальна підзвітність, наявність механізмів 

контролю у межах міністерств та адміністративних органів (всередині 

організації, ієрархія у системі виконавчої влади та нагляд з боку 

вищестоящих рівнів влади) [350]. Слід звернути увагу на той факт, що 

визначальну роль у системі органів, які функціонують у сфері запобігання та 

протидії корупції, займають органи прокуратури. Так, у ФРН створено 

спеціалізовані прокуратури по боротьбі з корупцією, безпосереднім 

завданням яких є реалізація даного напряму. 

Прокуратура у ФРН входить до системи органів юстиції, тобто 

виконавчої влади (міністерства юстиції) [351, с. 340]. У державі діють 

Федеральна прокуратура при Верховному Суді, прокуратури при Вищих 

судах земель, які очолюють генеральні прокурори землі, та прокуратури при 

земельних судах, очільниками яких є керуючі прокурори землі [352, с. 114]. 

При судах першої інстанції можуть діяти філії земельних прокуратур без 

права юридичних осіб, оскільки прокуратури не створюються. У 

прокуратурах окремих земель можуть створюватися спеціальні відділи по 

боротьбі з корупцією. В адміністративному окрузі земель ФРН може 

створюватися лише одна спеціалізована прокуратура по боротьбі з 

корупцією, юрисдикція якої поширюється на територію всього округу. 

Справи про корупцію не можуть передаватися до іншої прокуратури 

відповідної землі, оскільки в ній немає інших прокуратур, які 

спеціалізувалися б на цьому виді злочинності. Однак відповідна справа може 

бути передана до спеціалізованої прокуратури іншої землі через старшого 

керуючого прокурора [353, с. 49–55]. Слід зазначити, що оскільки у ФРН не 
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створено окремого державного органу у сфері запобігання та протидії 

корупції, то спеціалізована прокуратура займає особливе місце у сфері 

антикорупційної діяльності, а тому її діяльність чітко окреслена 

законодавчими нормами. Привертає увагу децентралізація органів 

прокуратури, їх автономність за територіальною належністю. Цікаво, що на 

рівні закону в Німеччині визначається тільки загальна організація діяльності 

прокуратури, тоді як безпосередньо діяльність кожної прокуратури 

регулюється окремими положеннями, прийнятими міністерствами юстиції 

земель. Така особливість нормативного визначення діяльності органів 

прокуратури зумовлена федеративним устроєм держави. Україна є унітарною 

республікою, а тому такий спосіб нормативно-правового регулювання є 

неможливим для нашої правової системи. Проте корисним для запозичення є 

ступінь незалежності органів прокуратури. Так, прокурор Німеччини може 

бути відсторонений від посади виключно за рішенням адміністративного 

суду, що свідчить про особливий їх статус. Також особливістю повноважень 

прокуратури Німеччини є можливість закривати справи у зв’язку з їх 

незначущістю, що значно спрощує окремі правові процеси та дає змогу 

зменшити завантаженість прокурорів та скеровувати свій потенціал на 

важливі справи. Водночас слід звернути увагу, що справи закриваються не 

без відповідальності порушника, а із застосуванням певних правових санкцій 

(штрафів, громадських чи виправних робіт), для призначення яких прокурор 

наділений широкими повноваженнями. Такий досвід є доволі цікавим та 

можливим для використання в Україні. Проте при сучасних реаліях його 

впровадження в українській прокуратурі може створити окрему площину для 

корупційних схем при закритті кримінальних проваджень органами 

прокуратури. При тому рівні корумпованості, що  на сьогодні існує в Україні, 

небезпечно так розширювати повноваження прокурорів. 

У випадку виявлення поліцією ФРН корупційних злочинів вона 

зобов’язана негайно повідомити про це прокуратуру, що в подальшому 

передбачає передачу розслідування даного злочину органу прокуратури. Для 
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відкриття кримінальних проваджень у разі вчинення корупційних злочинів 

можуть бути такі підстави: анонімні повідомлення (у поліції функціонує 

гаряча лінія, а в деяких землях існують анонімні поштові скриньки. На 

зв’язку завжди перебуває поліцейський, який пройшов спеціальне навчання у 

сфері боротьби з корупцією. Він одразу ж ставить запитання особі, чи не 

бажає вона офіційно повідомити про корупційні злочини); звернення 

конкретної особи; повідомлення у засобах масової інформації; інформація 

спеціальних антикорупційних підрозділів на підприємствах [353, с. 49–55]. 

Досвід ФРН щодо організації та діяльності суб’єктів протидії корупції є 

доволі неоднозначним. Оскільки єдиним антикорупційним органом виступає 

прокуратура, тоді виникає питання боротьби з корупцією в органах 

прокуратури та конфлікту інтересів. Хоча позитивний досвід ФРН у сфері 

боротьби з корупцією відзначається на міжнародному рівні в результаті 

проведення відповідних досліджень, вважаємо недоцільним впровадження 

для української правової системи децентралізації антикорупційних органів з 

чітким розмежуванням території їх повноважень та відповідною автономією. 

На нашу думку, цікавим для запозичення є досвід, відповідно до якого 

прокурор може бути відсторонений від посади виключно за рішенням суду. 

Із наведеного пропонуємо у ст. 46 ч. 5 вилучити із Закону України «Про 

прокуратуру» в частині повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів відсторонювати прокурорів від виконання обов’язків на час 

дисциплінарного провадження, замінивши його положенням, що надає таку 

можливість винятково у порядку звернення до суду з адміністративним 

позовом до прокурора стосовно відсторонення його від посади, який повинен 

розглядатися у спрощеному порядку.  

Франція була першою європейською країною, яка заснувала інститут 

прокуратури, а тому її досвід організації та діяльності суб’єктів протидії 

корупції у даному інституті є доволі цікавим та корисним.  

Прокуратура Франції належить до виконавчої гілки влади і перебуває у 

підпорядкуванні міністерства юстиції. Організація і функції прокуратури, 
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процесуальний статус прокурора регламентовані КПК Франції, кодексом 

судової організації і ордонансом № 58-1270. Посадові особи прокуратури 

дуже близькі до суддівського корпусу. Так, і ті й інші іменуються 

магістратами, адже отримують однакову підготовку і в ході своєї кар’єри 

нерідко переходять із прокурорів у судді й назад [354, с. 218]. В Україні, на 

відміну від Франції, органи прокуратури існують незалежно від міністерства 

юстиції та інших гілок влади, що повинно бути великою прерогативою у 

процесі боротьби з корупцією. Однак згідно з європейськими дослідженнями 

рівня корумпованості у державному секторі Україна посідає передові місця, 

що свідчить про протилежне. 

Для боротьби з корупцією, у тому числі і в органах прокуратури, у 

Франції в 1993 році разом з прийняттям Закону «Про запобігання корупції та 

прозорості економічного життя та громадських процедур» від 29 січня 

1993 року № 93-122 [355] створено Центральну службу з боротьби з 

корупцією, яка виконує такі функції: централізація інформації, яка необхідна 

для попередження та виявлення фактів активної та пасивної корупції, 

зловживання службовим становищем як з боку державних службовців, так і з 

боку приватних осіб, хабарництво, дії з корисливих мотивів. Ця служба 

активно співпрацює і з судово-слідчими органами у разі їх звернень про 

надання інформації щодо фактів правопорушень, а також з Прокуратурою 

республіки, інформуючи її щодо проведення розслідування. З огляду на коло 

повноважень Центральної служби з боротьби з корупцією Франції ми 

бачимо, що вона є швидше консультативним органом, тоді як розслідування 

корупційних злочинів, поряд з іншими, провадиться правоохоронними 

органами. Незважаючи на те, що у Франції існує окрема інституція із 

запобігання та протидії корупції, вона підпорядковується міністерству 

юстиції, надає інформування та загальне сприяння правоохоронним органам 

щодо корупційних правопорушень, ризиків їх вияву. Проте, як показує 

антикорупційний досвід Франції, чіткість у розмежуванні повноважень, 

нормативна визначеність статусу, а також посилений громадський контроль 
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за діяльністю даних органів, забезпечують їх прозоре функціонування, а 

відтак сприяють викоріненню корупції. Подібне коло повноважень в Україні 

покладено на Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Використовуючи досвід Франції, пропонуємо доповнити ст. 11 Закону 

України «Про запобігання корупції», яка визначає повноваження 

Національного агентства з питань запобігання корупції, п.п. 7-1 такого змісту 

«співпраця з правоохоронними органами у разі їх звернень про надання 

інформації щодо фактів правопорушень та проведення на їх запит 

досліджень». 

У процесі боротьби з корупцією у США так і не було створено єдиного 

федерального нормативно-правового акта, який був би регулятором 

антикорупційних механізмів усередині держави. Однак нормативно-правова 

база США все ж містить низку правових норм, закріплених у різних актах, 

які певним чином регулюють антикорупційну сферу. Також 5 травня 

1977 року було прийнято Закон «Про корупцію за кордоном» (Foreign Corrupt 

Practices Act) [356]. Цей нормативно-правовий акт регламентує питання 

боротьби з корупцією у міжнародній діяльності, тобто його екстериторіальна 

дія поширюється за межами США. Для врегулювання окремих 

антикорупційних аспектів у сфері діяльності державних службовців 

17 жовтня 1990 року було підписано виконавчий наказ Президента США № 

12731 [357]. Даним наказом детально визначено обов’язкові для всіх 

посадовців загальні принципи етичної поведінки, що ставляться як до 

державних керівників вищої ланки, так і до рядових держслужбовців. 

Усунення будь-якої можливості для уникнення покарання за корупційне 

правопорушення, у тому числі фактична відсутність імунітетів, стали 

визначальним принципом антикорупційної боротьби у США. Важливо, що у 

США неможливим є уникнення відповідальності за корупційні діяння навіть 

після звільнення з посади, хоча винний буде притягуватись до 

відповідальності в особливому порядку. Представники органів прокуратури 
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США також належать до державних службовців, а тому загальні 

антикорупційні заходи поширюються і на них. 

Щоб стимулювати працівників державної служби виявляти факти 

корупції в органах, де вони працюють, і повідомляти про них компетентним 

особам, у США було прийнято Акт про захист інформаторів (The 

Whistleblower Protection Act) [358]. У сфері антикорупційної боротьби в 

США також були створені комітети Сенату і Палати представників Конгресу 

США, Комітет етики при уряді. Однак головним координаційним органом з 

питань протидії корупції в США є Міністерство юстиції, яке поєднує функції 

міністерства внутрішніх справ, юстиції та прокуратури. Окрім того, 

спеціалізованою державною структурою з питань запобігання та протидії 

корупції на рівні правоохоронних органів у США є Федеральне бюро 

розслідувань.  

На сьогодні провідним органом США у сфері державної політики і 

координації дій з питань запобігання та протидії корупції є Управління з 

урядової етики (OGE), утворене ще в 1970-х роках [359, c. 8]. Так, дане 

управління було створено як незалежний орган, основним напрямом 

діяльності якого визначено запобігання конфлікту інтересів посадовців уряду 

США, виявлення та врегулювання даних конфліктів. Також управління бере 

участь в розробленні програм етичної поведінки для антикорупційних 

ініціатив уряду США у зовнішній політиці [360]. Фактично на практиці 

Управління з урядової етики контролює виконавчу гілку влади, до якої 

належать і прокуратури штатів, щодо відповідності дотримання як у її 

загальних напрямах, так і в чітко визначених фактах діяльності конкретних 

службовців програм етичної поведінки, а також працює зі спільнотою 

практиків із більш як 4 500 державних службовців у більш як 130 державних 

агентствах [361]. Цікавим є досвід впровадження відповідальності за 

реалізацію програми з питань етики у кожному державному органі для його 

керівника. Хоча безпосередню реалізацію таких програм проводять 

спеціально визначені представники Управління з урядової етики, які 
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визначаються у кожному органі. Також нещодавно Управління урядової 

етики США оголосило про функціонування ресурсу он-лайн перевірки 

витрат кожної державної інституції включно з представниками законодавчої 

влади, результати якої можна отримати тільки за запитом [360]. Зважаючи на 

той факт, що органи прокуратури США розділяються на дві гілки: 

Федеральна прокуратура та прокуратури штатів, з яких прокуратури штатів 

належать до органів виконавчої влади, уряду США все таки вдалося 

забезпечити за допомогою діяльності різних державних інституцій, 

належного правового врегулювання доволі низький стан корумпованості 

даних державних структур. 

З аналізу досвіду антикорупційної діяльності США, зокрема і в органах 

прокуратури, вважаємо доцільним впровадження в Україні моделі 

функціонування Управління з урядової етики США. Ця функція може бути 

покладена на Національне агентство з питань запобігання корупції в Україні. 

Зокрема, вважаємо за доцільне створення окремого відділу даного агентства з 

питань службової етики. І подібно до моделі Управління з урядової етики 

США в кожному державному органі визначити уповноважених 

представників, на яких буде покладено реалізацію антикорупційної політики 

відділення, а головну відповідальність за здійснення цієї політики покласти 

на керівників відповідних державних органів. Тому, на нашу думку, доцільно 

внести зміни до Закону України  «Про запобігання корупції» [50]. Зокрема у 

розділі ІІ, який визначає структуру та основи діяльності Національного 

агентства з питань запобігання корупції в Україні, визначити складовим 

елементом агентства відділ з питань службової етики, керівником якого буде 

один із п’яти членів агентства, а інші його представники визначатимуться у 

складі кожного державного органу на засіданні Національного агентства з 

питань запобігання корупції. Відділ з питань службової етики 

реалізовуватиме державну антикорупційну політику в державних органах, 

при цьому в Законі України «Про запобігання корупції» також має бути 

визначено особисту відповідальність керівника державного органу за 
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реалізацію цієї політики. Такий механізм дозволить боротися з корупційними 

виявами у державних органах. Пропонуємо ст. 5 Закону України «Про 

запобігання корупції» доповнити п.п. 1-1: «В складі Національного агентства 

з питань запобігання корупції діє відділ з питань службової етики, який 

очолює член Національного агентства з питань запобігання корупції. До 

складу відділу з питань службової етики входять представники державних 

органів, які визначаються зі штату службовців цих органів на засіданні 

Національного агентства з питань запобігання корупції за результатами 

конкурсного відбору.  

На відділ з питань службової етики покладається реалізація державної 

політики у сфері боротьби з корупцією в державних органах, визначена 

Національним агентством з питань запобігання корупції. Керівник 

державного органу несе персональну відповідальність за реалізацію  

державної політики щодо боротьби з корупцією у державному органі, який 

він очолює». 

У системі Державної прокурорської служби Іспанії створено 

спеціалізований структурний підрозділ з припинення економічних злочинів, 

пов’язаних з корупцією, який складається з кількох слідчих підрозділів. 

Спеціальна прокурорська служба Іспанії була створена ще у 1995 році, проте 

свою повноцінну діяльність розпочала в 1996 році після отримання всіх 

необхідних для своєї роботи кадрових та матеріальних ресурсів. В Україні 

створено прототип такої інституції – Антикорупційну прокуратуру, хоча 

структура та специфіка діяльності даних прокуратур в Україні та Іспанії 

суттєво різняться. Так, кадровий склад антикорупційної прокуратури Іспанії 

поповнюється спеціально відрядженими прокурорами, на яких покладається 

здійснення нагляду за досудовим слідством та підтримання державного 

обвинувачення у суді. До складу даної інституції Іспанії входять також 

спеціалісти та експерти різних галузей, які безпосередньо пов’язані із 

антикорупційною сферою. Коло повноважень іспанської антикорупційної 

прокуратури обмежується визначеним переліком особливо важливих справ, 
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до яких належать: правопорушення щодо Державного казначейства, 

зловживання службовим становищем (вимагання, введення в оману, 

приховування злочину), хабарництво, привласнення державних коштів, 

контрабанда та порушення, пов’язані з валютними операціями, зловживання 

або незаконне використання службової інформації, шахрайство і незаконне 

встановлення цін, злочини, пов’язані із зловживанням впливом, участь у 

заборонених для державних службовців переговорах, деякі правопорушення 

проти власності та соціально-економічного порядку, у тому числі такі, що 

завдали серйозної шкоди ефективності збирання податків [362]. Цікаво, що 

на практиці іспанська антикорупційна прокуратура часто отримує несхвальні 

відгуки щодо своєї діяльності. Наприклад, М. А. Г. Ортіс, президент 

Асоціації з попередження і вивчення злочинності, жорстокого поводження та 

бездоглядності, зазначає про невиправдано великий вплив цього органу на 

економічні процеси, викривлення даних для отримання справи до своєї 

компетенції, зловживання з кваліфікацією кримінальних проваджень [363]. 

Так, спеціалізована прокуратура Іспанії має право втручатися у кримінальне 

провадження виключно за умови, що відповідний злочин належить до 

особливо важливих справ, що не виключено наведеним переліком. Особлива 

важливість злочину, необхідна для його віднесення до юрисдикції 

антикорупційної прокуратури, може зумовлюватися його складністю, 

суспільною значущістю або розміром завданої шкоди. Справи, які не 

належать до категорії особливо важливих, навіть в антикорупційній сфері, 

розслідуються іншими підрозділами органів прокуратури. Якщо виникають 

будь-які спори чи суперечності щодо підсудності між спеціалізованими та 

звичайними прокурорськими відділеннями, вони вирішуються Генеральним 

прокурором. Керівник Спеціальної прокурорської служби Іспанії, як і всі 

прокурори штату, призначаються Урядом за поданням Генерального 

прокурора після консультації з членами Ради Генерального прокурора, який є 

представницьким органом службовців прокуратури [359, с. 70–71]. Отже, 

пропонуємо внести зміни до Закону України «Про прокуратуру», 
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запозичивши досвід Іспанії, та викласти абз. 6 ст. 39 Закону України «Про 

прокуратуру» в такій редакції: «Призначення керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури України здійснюється Президентом України за 

поданням Генерального прокурора України після консультації з членами 

Ради прокурорів України строком на п’ять років. Призначення прокурора на 

адміністративну посаду, передбачену п. 2–5 ч. 3 цієї статті, здійснюється у 

встановленому цим Законом порядку керівником Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури за погодженням з Радою прокурорів України». 

Зазначимо, що досвід Іспанії у сфері боротьби з корупцією, особливо в 

органах прокуратури, є незначним, рівень довіри населення до діяльності 

даних органів не надто високим. Вважаємо, що можливо в недалекому 

майбутньому в Україні ефективною буде діяльність однієї державної 

інституції у сфері боротьби з корупцією, як-то – антикорупційної 

прокуратури, оскільки корупційні злочини будуть рідкісним явищем, а відтак 

проблема корупції не буде такою актуальною. Тому, зважаючи на реалії 

антикорупційної сфери в Україні та в органах прокуратури зокрема, 

запровадження досвіду Іспанії в даному випадку є недоречним. 

У Хорватії також знаходимо цікавий досвід створення 

спеціалізованого антикорупційного органу прокурорської інституції. Так, 

Законом «Про Управління боротьби з корупцією та організованою 

злочинністю» [364] було створено Спеціалізовану прокурорську службу 

Хорватії (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta). Водночас у 

Хорватії для боротьби з корупцією назагал та зокрема і в державній службі, 

до посадових осіб якої належать і службовці прокуратури, створено ряд 

департаментів: Департамент обвинувача, Департамент з попередження 

корупції та зв’язків з громадськістю, Департамент міжнародного 

співробітництва та спільних розслідувань, Департамент досліджень і 

документації, а також в Антикорупційній прокуратурі Хорватії створено 

окремий відділ із розслідування майна, отриманого злочинним шляхом. Слід 

зазначити, що формування сучасної системи антикорупційних органів 
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Хорватії пройшло тривалий та складний процес, результатом якого стала 

ефективна боротьба з корупцією і організованою злочинністю та іншими 

серйозними виявами злочинності, що становлять найбільшу загрозу для 

безпеки, свободи і справедливості. Особливу увагу також приділено сфері 

фінансових злочинів з метою припинення отримання незаконних доходів 

[365]. Такий широкий апарат антикорупційних органів у країні з 

п’ятимільйонним населенням привертає особливу увагу. Проте, якщо існує 

проблема національного масштабу – корупція, доцільність створення такої 

кількості органів виправдується наступними ефективними зрушеннями. Так, 

антикорупційна прокурорська служба Хорватії забезпечена повною 

незалежністю від Головної прокуратури країни, а ефективність її діяльності 

показала себе уже в перші роки її функціонування. Тому вважаємо досвід 

Хорватії надзвичайно корисним для України. У зв’язку з наведеним 

пропонуємо п. 5 ст. 8–1 Закону України «Про прокуратуру» викласти в 

наступній редакції:  

«5. Спеціалізована антикорупційна прокуратура діє як незалежний 

державний орган. 

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, його перший 

заступник та заступники не мають права давати вказівки прокурорам 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які 

прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури їхніх повноважень».  

Водночас необхідно виключити всі положення із Закону України  «Про 

прокуратуру», які визначають керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Заступником Генерального прокурора України. 
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Естонія відносно молода країна, яка зуміла нагромадити вже досить 

великий досвід боротьби з корупцією, у тому числі і в органах прокуратури. 

Практично одразу після здобуття своєї незалежності ця країна розпочала 

системну та методичну боротьбу з корупцією, яка проводилася в межах 

адміністративної та поліцейської реформ. У результаті поліцейської реформи 

істотно зменшився кадровий склад правоохоронних органів, практично 

вдвічі. Важливо, що в результаті кадрового зменшення ефективність 

діяльності правоохоронних органів не знизилась, а навпаки – помітно 

знизився рівень злочинності. Таким чином естонській владі вдалося очистити 

правоохоронні органи від корупціонерів та підвищити рівень престижу 

правоохоронних органів. В естонській поліції також створено окремий відділ, 

який займається боротьбою з корупцією. Боротьба з корупцією входить і до 

повноважень окремих органів виконавчої влади: міністерства юстиції, 

міністерства внутрішніх справ, міністерства фінансів та міністерства 

економіки і комунікацій. Державний секретар Естонії також наділений 

повноваженнями у сфері боротьби з корупцією. 13 травня 2003 року в Естонії 

було створено антикорупційну комісію міністрів, до складу якої увійшли 

міністри-очільники згаданих міністерств та державний секретар Естонії. 

Кожних три роки естонською владою приймається стратегія боротьби з 

корупцією, в якій на підставі аналізу реалізації попередніх антикорупційних 

стратегій та з урахуванням їх недоліків визначаються ефективні шляхи 

боротьби з корупцією на короткострокову перспективу. Державна програма 

«Електронна держава», прийнята у 2000 році, допомогла Естонії успішно 

впровадити процес комп’ютеризації та інформатизації органів державної 

влади, що істотно зменшило бюрократію як одне з найпоширеніших джерел 

корупції [366]. Прокуратура в Естонії належить до державних органів, 

підпорядкованих Міністерству юстиції. Вона активно співпрацює з цими 

органами в процесі проведення розслідувань: Департамент поліції та 

прикордонної охорони, Департамент поліції безпеки, Податково-митний 

департамент, Департамент у справах конкуренції, Інспекція охорони 
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навколишнього середовища та Генеральний штаб оборонних сил. У сфері 

антикорупційної діяльності органи прокуратури Естонії активно 

співпрацюють на міжнародному рівні, зокрема прокуратура Естонії є 

учасником таких міжнародних установ: Міжнародна асоціація прокурорів 

(IAP); Департамент боротьби Європейської комісії з шахрайством (OLAF), 

основою функціонування якого є боротьба з корупцією, шахрайством та 

іншими протизаконними діями, що завдають шкоди фінансовому інтересу 

Європейського Союзу; Система співпраці CARIN, діяльність якої спрямована 

на покращення співпраці між державами-членами при виявленні, арешті 

майна, одержаного незаконним шляхом та його конфіскації [367]. Вважаємо, 

що наділення повноваженнями боротьби з корупцією практично всіх 

правоохоронних органів держави, а також окремих державних органів, як це 

яскраво простежується в Естонії, є позитивним досвідом. Отже, тісна 

співпраця різних державних структур на національному рівні у сфері 

протидії корупції, їх участь у міжнародних спільнотах даної сфери, може 

забезпечити позитивний результат.  

 Законом України «Про запобігання корупції» [50] передбачено 

прийняття антикорупційних програм практично всіма центральними 

органами державної влади. Пропонуємо також доповнити ст. 18 цього Закону 

п. 6: «В межах реалізації антикорупційної політики Національне агентство з 

питань запобігання корупції організовує спеціальні заходи обміну досвідом 

службовцями органів державної влади». 

Нещодавній досвід боротьби з корупцією Австралії, зокрема за участі 

органів прокуратури, заслуговує на особливу увагу, не зважаючи на те, що 

австралійська правова система належить до іншої правової сім’ї 

(англійської). Слід звернути увагу, що ініціаторами зміцнення ролі 

прокуратури в антикорупційних переслідуваннях виступили бізнесові 

корпорації, які втратили довіру до державних зусиль та результатів у цьому 

напрямі. Після проведеної оцінки своїх фінансових ризиків, бізнесові 

корпорації дійшли висновку, що їм буде дешевше оплачувати протидію 
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корупції та відповідні фінансові санкції за виявлені правопорушення, ніж 

витрати на «корупційні статті кошторисів» [368, с.1]. Також в Австралії 

розроблено спеціальний закон, згідно з яким прокуратура має право укладати 

угоди з особами та організаціями, які повідомляли про факти корупції для 

того, щоб звільнити таких осіб від відповідальності. Прокуратура може 

пролонговувати зазначені угоди на невизначений термін, упродовж якого 

підприємство може бути притягнуте до відповідальності при протидії в 

реалізації матеріалів того корупційного факту, щодо якого укладено угоду 

або ж виявленні нового корупційного правопорушення. Поряд з цим, 

прокуратура має право в односторонньому порядку відмовитися від угоди, 

якщо виявить відмову другої договірної сторони від визначених зобов’язань, 

зокрема щодо засвідчення факту корупції [369, с. 53]. У федеральному 

Кримінальному кодексі було визначено новий злочин «підкуп іноземними 

економічними агентами публічних посадових осіб» [370], яким позбавлялися 

імунітету транснаціональні бізнесові корпорації та дозволялося ініціювати 

кримінальне провадження щодо них. Таким чином прокуратура наділяється 

додатковим інструментом у боротьбі проти корупції, а держава разом із 

суспільством забезпечують гарантії прозорості та ефективної економічної 

діяльності. Досвід антикорупційної прокурорської діяльності Австралії є 

беззаперечно позитивним, а відтак у короткотерміновій перспективі його 

впровадження стане можливим в Україні. Проте для укладення відповідних 

угод прокуратурою з юридичними особами про свідчення у корупційних 

кримінальних провадженнях з можливістю уникнення відповідальності та їх 

пролонгацією на тривалий термін можливе тільки за активної позиції 

українського бізнес-середовища. Так, розділ ІХ Кримінального кодексу 

України можна доповнити ст. 45-1 «Звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка добросовісно повідомила про корупційний 

злочин та викрила іншого суб’єкта даного злочину». 

Ще одним цікавим зарубіжним досвідом антикорупційної діяльності 

органів прокуратури є досвід Бразилії. Розвиток корупції в органах 
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державної влади у цій країні було встановлено ще у 1980-х роках, що 

зумовило створення антикорупційної прокуратури з метою її ефективного 

подолання. У зв’язку з цим прокуратура поряд із судовими органами та 

федеральною поліцією розширили автономію своїх повноважень та владного 

впливу. Створена Антикорупційна прокуратура була покликана виявляти 

корупційні правопорушення та притягувати корупційних правопорушників 

до відповідальності. Даний орган включає незначну кількість штатних 

працівників – 11 прокурорів та 50 допоміжних співробітників (слідчих, 

аналітиків та ін.). Незалежність цього органу забезпечили віддаленим 

тереторіальним розташуванням від осередків державної влади та головних 

центрів Бразилії [371]. Антикорупційна прокуратура Бразилії наділена 

повною незалежністю в межах своїх повноважень в антикорупційній 

боротьбі, хоча форми кримінального провадження є звичними. Подібно як і в 

Австралії, особливістю ефективної антикорупційної діяльності, зокрема 

щодо виявлення та кримінального переслідування корупціонерів, є угоди про 

співпрацю з підозрюваними. Так, відповідно до цієї угоди підозрюваний має 

можливість уникнути відповідальності за корупційне правопорушення, якщо 

дасть свідчення проти інших учасників даної справи. У результаті такої 

практики було ініційовано кримінальні провадження стосовно президента та 

колишнього президента Бразилії, президента бразильської палати депутатів 

(нижня палата парламенту), глави сенату (верхня палата парламенту), 

скарбника правлячої робітничої партії, десятків сенаторів і депутатів, 

провідних промисловців (глав найбільшої будівельної компанії та однієї з 

провідних нафтовидобувних компаній Бразилії, колишнього глави великого 

інвестиційного банку та ін.) [371]. Така антикорупційна реформа отримала 

значну підтримку з боку населення Бразилії. Однак виникло чимало і 

проблемних питань. Зокрема, такі публічні справи стосовно 

високопосадовців спровокували їхній супротив, що в результаті призвело до 

ускладнень прийняття ними рішень щодо удосконалення діяльності 

Антикорупційної прокуратури, ускладнення суддями процесів 
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санкціонування слідчих дій тощо [372]. Отже, аналізуючи досвід 

функціонування Антикорупційної прокуратури Бразилії, слід враховувати як 

позитивні, так і негативні факти. Позитивним досвідом, вартим уваги, є 

забезпечення абсолютної незалежності органу Антикорупційної прокуратури 

від будь-яких державних інституцій, гарантій непідкупності, що відповідно 

стане основою їх ефективної діяльності. Негативні наслідки функціонування 

бразильської антикорупційної прокуратури полягають у мовчазному 

конфлікті органів вищих ешелонів влади, їх неофіційна протидія діяльності 

антикорупційної прокуратури. Наведене свідчить на користь запропонованої 

вище пропозиції щодо викладення п. 5 ст. 8-1 Закону України «Про 

прокуратуру» в наступній редакції: «5. Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура діє як незалежний державний орган…». Тим не менше, в 

подальшому, реалізовуючи наведену концепцію, доцільно врегулювати 

діяльність спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Законі України 

«Про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру».  

Організація та діяльність суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури Румунії є не менш цікавою. Створення Національної 

прокуратури з антикорупції у 2003 році стало початком їх ефективної 

антикорупційної діяльності [373, с. 19]. Пізніше, у 2006 році, в Румунії було 

створено Національний антикорупційний директорат Румунії як структурний 

підрозділ Прокурорської служби при Вищому касаційному суді Румунії, який 

наділено повноваженнями із розслідування та кримінального переслідування 

справ особливої важливості про корупцію [374]. Головний прокурор, який є 

заступником Генерального прокурора при Вищому касаційному суді, очолює 

даний орган. Національний антикорупційний директорат Румунії є органом 

прокуратури, проте до його складу входить велика кількість слідчих 

(офіцерів судової поліції) та спеціалістів у різних спеціальних галузях. До 

повноважень прокурорів та слідчих Румунського антикорупційного 

директорату входять такі особливі повноваження: ведення прихованого 

спостереження; перехоплення комунікації; проведення розслідування під 
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прикриттям; доступ до фінансових даних та інформаційних систем; 

проведення моніторингу фінансових операцій. Також прокурор наділяється 

повноваженням винесення постанови про спеціальні заходи із захисту 

потерпілого, свідка або експерта [359, с. 77–79]. Можна запозичити досвід 

Румунії та доповнити ст. 8-1 Закону України «Про прокуратуру» п. 1-1 такого 

змісту: «В складі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у разі 

необхідності може створюватися спеціальний відділ, до складу якого входять 

спеціалісти різних спеціальних галузей». 

Аналіз зарубіжного досвіду організації та діяльності суб’єктів протидії 

корупції в органах прокуратури показує, що країни різних правових систем 

вдаються до впровадження різноманітних правових механізмів подолання 

цього негативного явища. Проте для запровадження ефективних зарубіжних 

механізмів необхідно враховувати особливості національної правової 

системи, сформованої у процесі певних історичних реалій, на підставі 

окремих ментальних та культурних особливостей. Враховуючи позитивний 

досвід, потрібно звертати особливу увагу на помилки та упущення в 

антикорупційній сфері окремих країн, адже їх аналіз дасть можливість 

уникнути цього при формуванні власних стратегій та механізмів боротьби з 

корупцією. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Запропоновано у майбутньому функції Генеральної інспекції щодо 

адміністративно-правової протидії корупції передати до САП з утворенням 

відповідного аналогічного відділу в ній, який на умовах більшої 

автономності рівною мірою здійснював би протидію корупції в органах 

прокуратури України. Тому потрібно внести відповідні зміни до наказу ГПУ 

«Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру Генеральної прокуратури України» від 12 квітня 2016 року 
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№ 149, якими змінити п.п. 2.1 Положення, доповнивши його п.п. «4», яким 

визначити Відділ адміністративно-правової протидії корупції в органах 

прокуратури України як структурний підрозділ САП.   

2. Узагальнено такі ключові тенденції розвитку адміністративного 

законодавства, спрямованого на протидію корупції в органах прокуратури 

України: 

1) імплементація прийнятого нового комплексного адміністративного 

антикорупційного законодавства та тимчасове уповільнення нормотворчості 

у відповідній сфері; 

2) розвиток окремих інститутів, спрямованих на протидію корупції в 

органах прокуратури України, таких як інститут декларування, інститут 

антикорупційних перевірок, інститут негласного управління корупційними 

ризиками тощо; 

3) посилення взаємодії з громадянським суспільством та покращення 

адміністративного законодавства у цій сфері, зокрема через запровадження 

інституційних та формальних громадських рад при органах прокуратури 

України, підвищення рівня двостороннього зв’язку зі ЗМІ та перевірка й 

контроль інформації про можливі корупційні вияви, що публікується у ЗМІ; 

4) зміщення акцентів від каральної до регулятивної функції 

адміністративного законодавства з подальшим досягненням паритету в 

останніх; 

5) утвердження ролі прокуратури як координуючої ланки взаємозв’язку 

між правоохоронними органами щодо протидії корупції; 

6) збільшення значення програмного антикорупційного законодавства; 

7) розгалуження системи антикорупційних органів, законодавче 

забезпечення утвердження їх незалежності, підвищення повноважень 

останніх; 

8) перегляд адміністративно-деліктного та адміністративно-

процедурного законодавства, яке має надзвичайно високий рівень впливу на 

протидію корупції в органах прокуратури України, зокрема в частині 
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прийняття оновленого Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кодексу адміністартивних процедур. 

3. Підтримано та запропоновано такі законодавчі ініціативи, в яких 

реалізуватимуться тенденції подальшого розвитку антикорупційного 

законодавства: 

1) прийняти Закон України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018–2020 роки» на основі 

законопроекту, розробленого НАЗК; 

2) доповнити функції САП, визначені ч. 5 ст. 8 Закону України «Про 

прокуратуру» ч. 4, в якій визначити додаткову функцію діяльності САП 

«організовує протидію корупції в органах прокуратури України в межах 

наданих повноважень»; 

3) змінити ч. 3 ст. 38 КУпАП, виклавши його в такій редакції: 

«Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, а також правопорушень, передбачених ст. 164-14, 212-15, 212-21 

цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня його 

виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення»; 

4) замінити Положення про Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції, а також внести зміни у відповідне 

Положення про САП, доповнивши повноваження службових осіб цих 

структурних підрозділів ГПУ функцією складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, виявлені у процесі 

здійснення їхніх функцій, або ж передавати такі справи за розпорядженням 

прокурора вищого рівня до інших структурних підрозділів ГПУ. 

4. Ключовими напрямами впровадження концепції адміністративно-

правового забезпечення діяльності з протидії корупції в органах прокуратури 

є: 

1) посилення деталізації на рівні адміністративно-правового 

регулювання антикорупційної діяльності прокурорів; 
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2) визначення основних організаційних та адміністративних заходів 

протидії корупції, що мають вживатися в органах прокуратури України; 

3) розвиток системи регулювання діяльності окремих структурних 

антикорупційних суб’єктів у межах ГПУ; 

4) зміщення акценту на адміністративно-організаційному забезпеченні 

антикорупційних програм в ГПУ; 

5) розвиток об’єктивної системи контролю за діяльністю органів 

прокуратури в напрямах протидії корупції. 

5. На реалізацію впровадження концепції адміністративно-правового 

забезпечення діяльності з протидії корупції в органах прокуратури 

запропоновано такі першочергові нормотворчі ініціативи: 

 1) прийняти Наказ ГПУ «Про затвердження основних спеціальних 

методичних рекомендацій щодо протидії корупційним ризикам в органах 

прокуратури України»; у цьому акті доцільно визначити основні особливості 

діяльності з протидії корупції та основні обставини, на які слід звернути 

увагу суб’єктам у сфері протидії корупцїі в органах прокуратури України; 

окрему увагу слід приділити питанню забезпечення збереженню інформації 

про антикорупційні розробки; 

 2) доцільно прийняти Положення «Про моніторинг ЗМІ та соціальних 

мереж на предмет виявлення корупційних ризиків»; у цьому акті слід 

визначити конкретний порядок дій у разі виявлення тієї чи іншої інформації 

про можливі корупційні вияви в органах прокуратури, чи органах досудового 

розслідування, діяльність яких координується органами прокуратури 

України, відповідальних осіб органів прокуратури України за реагування на 

корупційні вияви та порядок притягнення до відповідальності за 

бездіяльність у наведеній сфері; при цьому слід визначити таких суб’єктів не 

лише на центральному рівні, а й на рівні місцевих прокуратур, які будуть 

здійснювати моніторинг місцевих ЗМІ та найбільш популярних груп у 

соціальних мережах місцевого характеру; 
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 3) доцільно прийняти Наказ ГПУ «Про організацію та забезпевчення 

притягнення до адміністративної та дисциплінарної відповідальності за 

неналежну протидію корупції в органах прокуратури України»; цим наказом 

слід деталізувати організацію роботи щодо забезпечення відповідальності за 

ст. 172-9 КУпАП «невжиття заходів щодо протидії корупції» та 

дисциплінарної відповідальності прокурорів; у пропонованому наказі слід 

передбачити найширший, проте не вичерпний перелік діянь, які можуть бути 

кваліфіковані до прокурорів як невжиття заходів щодо протидії корупції, 

порядок здійснення проваджень щодо виявлення та притягнення до 

адміністративної та дисциплінарної відповідальності прокурів, що настає за 

відповідні здійснені правопорушення, основні методичні рекомендації у 

наведеній сфері.  

6. З аналізу досвіду антикорупційної діяльності США, зокрема і в 

органах прокуратури, вважаємо доцільним впровадження в Україні моделі 

функціонування Управління з урядової етики США. Так, дана функція може 

бути покладена на Національне агентство з питань запобігання корупції в 

Україні. Зокрема, доцільним вважаємо створення окремого відділення даного 

агентства з питань службової етики. І подібно до моделі Управління з 

урядової етики США, в кожному державному органі визначити 

уповноважених представників, на яких буде покладено реалізацію 

антикорупційної політики відділення, а основну відповідальність за 

здійснення даної політики покласти на керівників відповідних державних 

органів. На основі аналізу досвіду США, запропоновано внести зміни до 

Закону України «Про запобігання корупції»: ст. 5 Закону України «Про 

запобігання корупції» доповнити п.п. 1-1 «В складі Національного агентства 

з питань запобігання корупції діє відділ з питань службової етики, який 

очолює член Національного агентства з питань запобігання корупції. До 

складу відділу з питань службової етики входять представники державних 

органів, які визначаються зі штату службовців даних органів на засіданні 

Національного агентства з питань запобігання корупції за результатами 
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конкурсного відбору. На відділ з питань службової етики покладається 

реалізація державної політики у сфері боротьби з корупцією в державних 

органах, визначена Національним агентством з питань запобігання корупції. 

Керівник державного органу несе персональну відповідальність за реалізацію  

державної політики щодо боротьби з корупцією в державному органі, який 

він очолює». 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі комплексного дослідження науково-теоретичних підходів, 

а також аналізу чинного законодавства і практики його реалізації, 

наведено узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо 

формування сучасної концепції адміністративно-правового забезпечення 

протидії корупції в органах прокуратури в Україні. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано висновки і пропозиції, які мають 

теоретичне та практичне значення, зокрема: 

1. У новітньому концептуальному праворозумінні функціональної 

природи прокуратури виділено три підходи: 1) обмеження практично усіх 

функцій прокуратури із залишенням основної функції підтримання 

державного обвинувачення в суді та координації органів досудового 

розслідування і оперативно-розшукової діяльності, а також окремих 

обмежених виняткових повноважень щодо представництва інтересів 

держави (превалюючий підхід); 2) відмова від загальнонаглядової функції із 

залишенням значного обсягу окремих її елементів, особливо у сфері захисту 

прав і свобод людини та державного інтересу, які можуть бути порушені 

органами публічної адміністрації; 3) повернення до попередньої моделі 

прокуратури із загальним наглядом (найменш поширений підхід). 

2. Протидія корупції у прокуратурі, як об’єкт адміністративно-

правового наукового дослідження, нерозривно пов’язана з публічними 

правовідносинами в органах прокуратури, які мають внутрішнє та зовнішнє 

спрямування. У зовнішньому спрямуванні органи прокуратури мають 

становище координатора та виконують функції нагляду за діяльністю інших 

суб’єктів протидії корупції, а також реалізовують заходи державної 

антикорупційної політики. Щодо внутрішнього спрямування, то протидія 

корупції в органах прокуратури здійснюється уповноваженими відділами та 

прокурорами, які спеціалізуються на реалізації антикорупційних заходів у 

структурі самих органів прокуратури. 



386 

 

 

3. Основними етапами розвитку нормативно-правового регулювання 

протидії корупції в органах прокуратури України є: 1) зародження 

законодавства щодо протидії корупції в органах прокуратури України 

(1991–2004 рр.) – характеризується відсутністю антикорупційного 

законодавства та несформованістю комплексного бачення того, як має 

здійснюватися протидія корупції у правоохоронних органах (зокрема, в 

прокуратурі); 2) постмайданний період розвитку законодавства України 

щодо протидії корупції в органах прокуратури України (2005–2014 рр.) – 

характеризується визначенням протидії корупції серед працівників органів 

прокуратури України як пріоритетного напряму діяльності держави, проте 

декларативністю норм антикорупційного законодавства; 

3) постреволюційний період розвитку законодавства щодо протидії корупції 

в органах прокуратури України (з 2014 року) – характеризується 

реформуванням органів прокуратури України з метою зменшення 

корупційних ризиків і посиленням заходів щодо протидії корупції в органах 

прокуратури (люстрація, досудове розслідування корупційних злочинів, 

система е-декларування майна працівників прокуратури тощо). 

4. Під механізмом адміністративно-правового регулювання протидії 

корупції запропоновано розуміти діяльність суб’єктів нормотворення та 

нормозастосування у сфері прийняття адміністративного законодавства та 

підзаконних нормативно-правових актів, їх застосування у публічно-

правових відносинах за допомогою відповідних засобів у сфері протидії 

корупції, що реалізується як у межах органів прокуратури України, та у 

процесі внутрішньовідомчої діяльності, так і у процесі виконання 

прокуратурою своїх безпосередніх функцій, що в результаті забезпечує 

реалізацію положень адміністративного, зокрема антикорупційного 

законодавства, та реалізації державної антикорупційної політики у діяльності 

органів прокуратури та суспільстві загалом. 
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5. Складовими механізму адміністративно-правового регулювання 

протидії корупції в органах прокуратури України, з урахуванням відповідних 

стадій, є: 

1) на першій стадії – адміністративно-правові норми та юридичні 

факти, які випливають із гіпотези останніх, з якими пов’язаний предмет 

правового регулювання такої норми; 

2) на другій стадії – акти реалізації норм адміністративного права; 

3) на третій стадії – адміністративні правовідносини; 

4) на четвертій субсидіарній стадії – засоби адміністративного примусу 

та юридичної відповідальності. 

6. Значущість актів реалізації норм адміністративного права в 

механізмі адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури в Україні зумовлена низкою факторів: 1) такі акти є 

одними з основних адміністративно-правових засобів механізму 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції в Україні; 2) акти 

реалізації норм адміністративного права мають стійкий (незмінний) характер; 

3) ці акти спрямовані на забезпечення, окрім загальних вимог, також 

сприяння здійсненню основних функцій та досягнення цілей прокуратури; 4) 

мають широку сферу впливу на врегульовані суспільні відносини; 5) 

особливим незалежним та самостійним місцем прокуратури в системі 

правоохоронних органів; 6) подвійною роллю управління в діяльності 

прокуратури. 

7. Запропоновано класифікацію суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури України за функціональним призначенням в механізмі 

протидії корупції в органах прокуратури: органи, що приймають 

антикорупційну політику на загальнодержавному рівні (ВРУ); органи,  що 

реалізують антикорупційну політику на загальнодержавному рівні (НАЗК); 

органи з координаційними функціями та повноваженнями у сфері протидії 

корупції (КМУ, Президент України, місцеві органи загальної компетенції 

тощо); органи, що здійснюють безпосередню правоохоронну діяльність у 
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частині реалізації проваджень щодо корупційних адміністративних 

правопорушень чи злочинів (НАБУ, САП, прокурори як особи, що 

складають протокол про корупційне правопорушення чи державні 

обвинувачі, СБУ, Національна поліція України, ДБР); прокурори, що 

протидіють корупції як керівники органів прокуратури чи їх підрозділів; 

органи та особи, що сприяють протидії корупції в органах прокуратури; 

судові органи. 

8. Основними сучасними завданнями протидії корупції в органах 

прокуратури, які стоять перед законодавцем та керівництвом прокуратури, 

є: 1) вияв корупційних правопорушень та притягнення до відповідальності 

осіб, які їх вчинили; 2) усунення негативного впливу корупції на діяльність 

в органах прокуратури, зокрема відновлення втраченої репутації; 3) 

усунення причин та умов корупційних виявів; 4) вироблення дієвого 

алгоритму внутрішнього моніторингу дотримання антикорупційного 

законодавства та виявлення корупційних ризиків; 5) створення умов для 

належної оплати праці та іншого забезпечення прокурорів; 6) ліквідація 

політичної заангажованості в органах прокуратури України; 7) 

забезпечення належної взаємодії прокурорів з органами досудового 

розслідування, зокрема щодо координації діяльності останніх. 

До основних принципів протидії корупції в органах прокуратури 

запропоновано віднести: верховенства права; законності; націленості на 

практичний результат; невідворотності покарання; поєднання заходів 

запобігання та боротьби з корупцією; пріоритетності усунення причин та 

умов виникнення корупції; негласного та гласного контролю за 

корупційними ризиками; інші принципи протидії корупції в системі 

органів прокуратури України. 

9. Адміністративна відповідальність посадових осіб, як суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури, характеризується значною 

суворістю. При цьому, адміністративним законодавством беруться під 

охорону не лише відносини з управління в органах прокуратури, які можуть 
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постраждати від корупційних корисливих злочинів, а й загальна система 

адміністративно-правової протидії корупції, так як особа, порушивши вимоги 

щодо протидії корупції, може підлягати аналогічній суворій мірі 

відповідальності та бути звільненою з органів прокуратури. Специфічну роль 

у системі адміністративно-правової протидії корупції відіграють 

адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією (не корупційні 

безпосередньо), так як вони знижують латентність корупційних виявів і 

забезпечують ефективність системи протидії корупції загалом. 

Юридична відповідальність посадових осіб  правоохоронних органів, 

як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, є незамінним 

елементом забезпечення належних й ефективних адміністративно-правових 

відносин щодо протидії корупції як у самій системі органів прокуратури, так 

і у відносинах із зовнішніми суб’єктами. Саме юридична відповідальність 

відіграє функцію превенції вчинення корупційних правопорушень та 

злочинів. Крім того, система відповідальності забезпечує належну 

дисципліну посадових осіб, до повноважень яких тією чи іншою мірою 

належить здійснення протидії у сфері протидії корупції. Особлива увага у 

наведеній сфері має зосереджуватися на відповідальності прокурорів, які 

обіймають адміністративні посади в органах прокуратури. 

10. До адміністративно-правових форм протидії корупції в органах 

прокуратури належать: 1) здійснення провадження щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, 

складання протоколу тощо; 2) здійснення дисциплінарних проваджень 

щодо корупційних правопорушень; 3) передача відомостей про корупційні 

правопорушення компетентним органам; 4) відсторонення чи звільнення з 

посади за корупційні правопорушення; 5) представництво в суді у порядку 

кримінального провадження чи провадження щодо адміністративних 

правопорушень; 6) прийняття нормативно-правових актів щодо протидії 

корупції в органах прокуратури; 7) здійснення антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів; 8) прийняття актів щодо вчинення 
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організаційно-правових заходів із приводу реалізації антикорупційної 

стратегії у межах прокуратури України; 9) антикорупційна перевірка при 

прийнятті на роботу та просуванні по службі; 10) протидія корупції у процесі 

координації діяльності органів досудового розслідування; 11) інші 

адміністративно-правові форми протидії корупції в органах прокуратури 

України. 

11. Виділено такі організаційні засоби забезпечення протидії корупції в 

органах прокуратури України: обмеження щодо використання службового 

становища чи своїх повноважень; обмеження щодо одержання подарунків; 

запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження 

з ними; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності; обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави; обмеження спільної роботи близьких осіб; достатнє 

матеріальне забезпечення, розмір якого визначений нормою закону; 

забезпечення фінансування прокуратури не нижче рівня, що забезпечує 

можливість повного і незалежного здійснення її повноважень відповідно до 

закону, а також законодавче гарантування повного і своєчасного 

фінансування прокуратури; визначення на організаційному рівні прозорої 

процедури відібрання кадрів на конкурсній основі та порядку звільнення з 

адміністративної посади; антикорупційний моніторинг. 

12. Визначено такі основні напрями протидії корупції в органах 

прокуратури України (за сферами): протидія корупції у сфері внутрішніх 

адміністративних питань (призначення на посади, преміювання, питання 

притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо); протидія 

корупції у сфері розслідування злочинів; протидія корупції у сфері 

підтримання державного обвинувачення в суді; протидія корупції у 

сфері координації діяльності органів досудового розслідування; 

протидія корупції у сфері притягнення до адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення; протидія корупції в 

інших сферах діяльності прокуратури. 
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13. Подальший розвиток законодавства з протидії корупції в органах 

прокуратури України має спрямовуватися на покращення адміністративно-

правового регулювання статусу суб’єктів протидії корупції в органах 

прокуратури, їх повноважень, взаємодії з іншими суб’єктами протидії та 

громадськістю. З іншого боку, розвиток законодавства має спрямовуватися 

на врегулювання системи аналізу стану запобігання та протидії корупційним 

і пов’язаним з корупцією правопорушенням в органах прокуратури, 

механізму здійснення розподілу справ між прокурорами, здійснення 

позапланових виїздів до прокуратур нижчого рівня, впровадження 

систематичного навчання працівників органів прокуратури щодо 

застосування та виконання положень антикорупційного законодавства. 

Для вирішення цього, обґрунтовано необхідність прийняття Наказів 

ГПУ «Про організацію та забезпечення притягнення до адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності за неналежну протидію корупції в органах 

прокуратури України», «Про затвердження основних спеціальних 

методичних рекомендацій щодо протидії корупційним ризикам в органах 

прокуратури України», «Про моніторинг ЗМІ та соціальних мереж на 

предмет виявлення корупційних ризиків»; внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, до Кримінального Кодексу України; 

пропонуються зміни та доповнення до ст. 5 пп. 1-1 Закону України «Про 

запобігання корупції», ст. ст. 8, 81, абз. 6 ст. 39 Закону України «Про 

прокуратуру»; доповнення до Наказів ГПУ від 16.06.2016 р. № 204 «Про 

затвердження Положення про Генеральну інспекцію Генеральної 

прокуратури», від 12.04.2016 р. № 149 «Про затвердження Положення про 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури 

України». 

14. Ключовими напрямами впровадження концепції адміністративно-

правового забезпечення діяльності з протидії корупції в органах прокуратури 

є: 1) посилення деталізації на рівні адміністративно-правового регулювання 

антикорупційної діяльності прокурорів; 2) визначення основних 
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організаційних та адміністративних заходів протидії корупції, що мають 

вживатися в органах прокуратури України; 3) розвиток системи регулювання 

діяльності окремих структурних антикорупційних суб’єктів у межах ГПУ; 

4) акцент на адміністративно-організаційному забезпеченні антикорупційних 

програм в ГПУ; 5) розвиток об’єктивної системи контролю за діяльністю 

органів прокуратури в напрямах протидії корупції.   

15. Узагальнено зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів 

протидії корупції в органах прокуратури інших країн, що дозволило 

сформулювати пропозиції про можливість його запозичення для України. У 

зв’язку з чим, запропоновано: впровадити при ГПУ, САП, обласних 

прокуратурах громадські ради сприяння діяльності прокуратури та 

громадські ради із запобігання корупції в органах прокуратури України; 

наділити САП окремими повноваженнями щодо створення спеціального 

відділу, до складу якого входять спеціалісти в різних сферах, ведення 

прихованого спостереження; перехоплення комунікації; проведення 

розслідування під прикриттям; доступ до фінансових даних та 

інформаційних систем; проведення моніторингу фінансових операцій, з 

визначенням їх на нормативно-правовому рівні. 

З метою посилення незалежності САП, запропоновано прийняття 

Закону України «Про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру» та 

наголошено на необхідності впровадження процедури призначення керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Президентом 

України, за поданням Генерального прокурора України після консультації з 

членами Ради прокурорів України, строком на п’ять років. 
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