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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
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. 

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 
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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», 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; 

 визначити особливості юридичної відповідальності посадових осіб 
правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 
України; 



3 

 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 
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 
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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 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. 

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 
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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; 

 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; 
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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 
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; 

– тлумачення поняття «механізм адміністративно-правового регулювання 
протидії корупції», яке потрібно розуміти як діяльність суб’єктів 
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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 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; 
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– 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 
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 Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 
05.04.2019 р.). 
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- 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 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 457 сторінок, з них основного тексту – 373 сторінки. 
Список використаних джерел налічує 417 найменувань і займає 42 сторінки. 
Додатки розміщено на 23 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами та темами, мету і завдання, 
об’єкт і предмет, методи дослідження, наукову новизну та практичне 
значення одержаних результатів, апробацію результатів дослідження, 
публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні» містить три підрозділи, в яких з’ясовано сучасне 
концептуальне праворозуміння функціональної природи органів прокуратури, 
схарактеризовано протидію корупції в органах прокуратури, як об’єкт 
адміністративно-правового наукового дослідження, виявлено особливості 
періодизації протидії корупції в органах прокуратури України. 

У підрозділі 1.1 «Новітнє концептуальне праворозуміння функціональної 
природи органів прокуратури» встановлено, що функціональна природа 
прокуратури, як правоохоронного органу, нині може здійснюватися органами 
прокуратури як у статусі сторони державного обвинувачення, так і у статусі 
координаційно-наглядового органу з приводу діяльності інших органів 
правоохоронної системи, окрім судових, 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. 

Прокуратура нині є органом, основним призначенням якого є забезпечення 
якісного представлення та підтримання державного обвинувачення у судах 
кримінальної юрисдикції та координації органів досудового розслідування і 
оперативно-розшукової діяльності. 

Акцентовано, що новітні концептуальні підходи до праворозуміння 
функціональної природи органів прокуратури загалом формувалися під 
впливом ідей, що виникали у європейських міжнародних інституціях, особливо 
у Раді Європи. Останні стали передумовою до проведення реформи такого 
органу, згідно з найбільш прийнятною концепцією у наукових та фахових 
колах, відповідно до якої повноваження органів прокуратури поза судовою 
юстицією кардинально обмежуються, з метою уникнення корупціогенних 
факторів та можливості впливати на приватно-правові відносини. 

У підрозділі 1.2 «Протидія корупції в органах прокуратури як об’єкт 
адміністративно-правового наукового дослідження» зауважено, 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 доречно 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. 
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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, звичайно, суперечать інтересам держави, організацій, підприємств та осіб, 
яких цей суб’єкт представляє, та в інтересах яких він має діяти. 

Відзначено, що протидія корупції у прокуратурі, як об’єкт 
адміністративно-правового 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. 

У підрозділі 1.3 «Генезис протидії корупції в органах прокуратури 
України» наголошено, що в Україні перші кроки законодавчого оформлення 
боротьби з корупцією, зокрема і 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 виникнення корупції як соціального явища негативного характеру, була 
відмова від командно-адміністративної та різкий перехід до засад ринкової 
економіки, що призвело до істотного розшарування з-поміж громадян. 

Перший період – зародження законодавства щодо протидії корупції в 
органах прокуратури України (1991–2004 рр.) – можна схарактеризувати 
такими рисами: 1) поява антикорупційного законодавства; 2) відсутність 
спеціальних нормативних документів, які були б спрямовані 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, зокрема й прокуратурі; 5) приймаються численні програмні 
документи, до складу яких входять загальні положення, але в них відсутні 
конкретні механізми протидії корупції у державі, зокрема й у таких її органах, 
як прокуратура України; 6) відбувається усвідомлення того, що окремими 
заходами неможливо подолати корупцію, необхідним є застосування 
комплексного підходу, який передбачає і створення необхідної нормативно-
правової бази. 

Для постмайданного періоду розвитку законодавства України щодо 
протидії корупції в органах прокуратури України (2005–2014 рр.) характерні 
такі особливості: 1) визначення протидії корупції серед працівників органів 
прокуратори України як пріоритетного напряму діяльності держави; 
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2) ратифікація численних міжнародно-правових документів у сфері протидії 
корупції та міжнародного співробітництва з цих 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 недоліків та 
суперечностей антикорупційного законодавства тощо; 6) практична відсутність 
реалізації нормативних приписів у сфері протидії корупції в органах 
прокуратури України. 

 Постреволюційний період розвитку законодавства щодо протидії 
корупції в органах прокуратури України (з 2014 р.) характеризується такими 
ознаками: 1) проголошення курсу на протидію корупції 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 рр.; 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. Втім,  
суттєве реформування відповідної сфери відбулося лише в останні роки, коли 
розпочалися дієві кроки в напрямі запобігання досліджуваним негативним 
соціальним явищам. Нині розроблено лише основи для створення дієвого 
механізму боротьби з корупційними проявами працівників прокуратури. 

Розділ 2 «Структура механізму адміністративно-правового 
регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні» 
складається з трьох підрозділів, в яких визначено особливості механізму 
адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні, з’ясовано специфіку складових механізму 
адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури України, виокремлено акти реалізації норм адміністративного 
права як важливий елемент механізму адміністративно-правового регулювання 
протидії корупції в органах прокуратури в Україні. 

У підрозділі 2.1 «Сутність механізму адміністративно-правового 
регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні» доведено, що 
за сутністю механізм адміністративно-правового регулювання протидії корупції 
в Україні є процесом, за допомогою якого адміністративна норма – формально 
визначене обов’язкове правило поведінки, екстраполюється на правовідносини 
за участю прокуратури, або ж прийнятий на її основі акт ненормативного 
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характеру, 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 разі, дотримуються правил, визначених у нормі, або ж в акті 
ненормативного характеру. Реалізація цих положень (актів) забезпечується 
засобами адміністративно-правового впливу, зокрема притягненням до 
відповідальності осіб, які не дотримувалися норми (акту), або ж неналежно 
виконали відповідні обов’язки. З інституційного погляду, адміністративно-
правове регулювання механізму протидії корупції можна за сутністю 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 загалом можна розглядати як певну 
систему правових засобів адміністративно-правового характеру, 
спрямованих на врегулювання суспільних відносин щодо виявлення, 
запобігання та протидії корупції в органах прокуратури, яка складається з 
комплексу елементів. 

Констатовано, 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 й діяльність органів 
прокуратури як органів публічної адміністрації з приводу управління 
окресленою діяльністю. 

У підрозділі 2.2 «Характеристика структури механізму 
адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури» встановлено, що першим елементом, який відповідає початковій 
стадії механізму протидії корупції, є адміністративно-правові норми та 
юридичні факти, що випливають із гіпотези останніх, з якими пов’язаний 
предмет правового регулювання такої норми. 

Ще одним 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 останні розглядаються як 
первинна норма, чи як така, що прийнята на виконання інших положень вищої 
юридичної сили (акти правореалізації). 

Основна сутність актів реалізації полягає у зовнішньому напрямі 
протидії корупції в органах прокуратури в Україні, в реалізації функцій 
органів прокуратури, організація й управління якими обслуговується актами 
й інститутами адміністративного права. Надалі, за допомогою норм та актів 
їх реалізації, положення законодавства чи підзаконних актів органів 
прокуратури України виявляються у відповідних правовідносинах, які 
реалізуються прокурорами в окресленій сфері. Останні можна вважати 
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елементом, який належить до третього етапу реалізації механізму 
адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури України. 
 Четвертим та останнім елементом механізму адміністративно-правового 
регулювання протидії корупції в органах прокуратури України є засоби 
адміністративного примусу та юридичної відповідальності. 

У підрозділі 2.3 «Акти реалізації норм адміністративного права як 
важливий елемент механізму адміністративно-правового регулювання 
протидії корупції в органах прокуратури» відзначено, що Україна залишається 
однією з небагатьох європейських держав, де адміністративно-процедурне 
законодавство не має законодавчої систематизації. Однак, такі спроби 
систематизації адміністративно-процедурних норм робилися українським 
законодавцем, проте дотепер адміністративно-процедурний кодекс так і не було 
прийнято. 

Акт реалізації норм адміністративного права потрібно тлумачити як 
індивідуальний правовий акт адміністративного органу зовнішньої дії, 
спрямований на реалізацію адміністративно-правових норм. Щодо 
безпосередньо актів реалізації норм адміністративного права в механізмі 
адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури, то такими є акти реалізації прав та обов’язків учасників взаємодії, 
що виявляються у втіленні норм адміністративного права у процесі взаємодії 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури. 

Важливість (та незмінність) актів реалізації норм адміністративного 
права в механізмі адміністративно-правового регулювання протидії корупції 
в органах прокуратури в Україні полягає в тому, що такі акти є одним з 
основних адміністративно-правових засобів механізму адміністративно-
правового регулювання протидії корупції в Україні. Тобто ці акти є 
втіленням у суспільні правовідносини адміністративних правових норм через 
поведінку суб’єктів адміністративного права. В системі засобів протидії 
корупції в органах прокуратури України вони відіграють непересічну роль, 
зумовлену оперативністю та ефективністю їх правового застосування. 

Встановлено, що акти реалізації норм адміністративного права в системі 
механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні необхідно розглядати як волевиявлення посадових осіб 
органів прокуратури чи відповідних органів, яке спрямоване на протидію 
корупції, забезпечує реалізацію адміністративно-правових норм у внутрішній 
та зовнішній діяльності органів прокуратури, орієнтовану на мінімізацію й 
усунення корупційних виявів у суспільному житті загалом та в органах 
прокуратури зокрема. 

Розділ 3 «Суб’єкти адміністративно-правової протидії корупції в 
органах прокуратури в Україні» містить три підрозділи, в яких визначено 
види адміністративно-правового статусу суб’єктів протидії корупції в органах 
прокуратури, з’ясовано мету, завдання, функції, принципи і гарантії діяльності 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в Україні, виявлено 
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характеристику юридичної відповідальності посадових осіб правоохоронних 
органів як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії 
корупції в органах прокуратури в Україні» під суб’єктами протидії корупції 
запропоновано розуміти державні органи, їх структурні підрозділи чи 
посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань, які мають владні 
повноваження у сфері протидії корупції, або ж реалізують громадянські права у 
цій сфері та здійснюють відповідну діяльність. 

Усіх суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури за характером 
адміністративно-правового статусу потрібно розділити на: 1) уповноважені 
держані органи влади, їх підрозділи та посадові особи; 2) громадян та їх 
об’єднання. 

За фактором структурної та ієрархічної належності суб’єктів протидії 
корупції в органах прокуратури можна поділити на: 1) внутрішніх суб’єктів 
протидії корупції (тих, що входять у систему органів прокуратури); 2) зовнішніх 
суб’єктів протидії корупції (тих, що здійснюють протидію корупції в органах 
прокуратури, проте не належать до її системи). 

За рівнем спеціалізації: 1) органи та особи, для яких протидія корупції є 
основною сферою 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 за 
умов адміністративно-правового статусу (адміністративні посади в органах 
прокуратури, якщо діяльність не здійснюється у статусі правоохоронців; КМУ; 
ВРУ; Президент України тощо). 

Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії корупції в органах 
прокуратури є, насамперед, сукупністю прав та обов’язків суб’єктів протидії 
корупції в органах прокуратури України та похідних від них елементів, зокрема 
таких, як компетенція, відповідальність, роль у механізмі антикорупційної 
діяльності тощо. 

У підрозділі 3.2 «Мета, завдання, функції, принципи і гарантії діяльності 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в Україні» зазначено, що 
мета діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури загалом 
полягає у кардинальній мінімізації корупційних виявів у цій системі органів, 
повернення рівня довіри населення до прокуратури та усієї правоохоронної 
системи, забезпеченні належного рівня функціонування прокуратури у суворій 
відповідності із законодавством та правовими принципами, якими мають 
керуватися прокурори. 

Система завдань антикорупційної діяльності є категорією динамічною 
і залежить від конкретного законодавства чи здійснюваних реформ. 
Основним завданням органів прокуратури у механізмі загальнодержавної 
протидії корупції виступає забезпечення представлення державного 
обвинувачення у суді та координація протидії корупції органами 
досудового розслідування. 
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Основними принципами протидії корупції в органах прокуратури є: 
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. 

Загалом гарантії діяльності суб’єктів протидії корупції в органах 
прокуратури можна поділити на юридичні, політичні, економічні, 
організаційні та інші. Основними гарантіями діяльності суб’єктів протидії 
корупції в органах прокуратури, які можна визначити як спеціальні в 
антикорупційні 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. 

У підрозділі 3.3 «Юридична відповідальність посадових осіб 
правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури» 
зазначено, що 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, так і 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 загалом 
сумлінне виконання адміністративних та інших посадових обов’язків у сфері 
протидії корупції, так як може наставати не лише за конкретні незаконні дії, й 
за неналежне виконання своїх обов’язків, а в окремих випадках і за негативний 
результат діяльності. 

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. 

Особливу роль у системі адміністративно-правової протидії корупції 
відіграють адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією (не 
корупційні безпосередньо), так як знижують латентність корупційних виявів та 
забезпечують ефективність системи протидії корупції загалом. 

Кримінальна відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, є найсуворішим видом 
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юридичної відповідальності. Захист системи протидії корупції в органах 
прокуратури здійснюється як тими кримінально-правовими положеннями, 
склади злочинів 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. 

Розділ 4 «Форми, методи, рівні та напрями адміністративно-правової 
протидії корупції в органах прокуратури» містить три підрозділи, що 
присвячені визначенню адміністративно-правових форм та методів протидії 
корупції в органах прокуратури в Україні, характеристиці організаційних 
засобів забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в Україні, а 
також дослідженню рівнів та напрямів адміністративно-правової протидії 
корупції в органах прокуратури. 

У підрозділі 4.1 «Адміністративно-правові форми та методи протидії 
корупції в органах прокуратури в Україні» зазначено, що якщо розглядати 
адміністративно-правову форму як інформаційний феномен, то така форма 
дозволяє 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, вчиненого працівником органу прокуратури без прийняття 
відповідних процедурних рішень, не має юридичного значення для 
уповноваженого суб’єкта. І тільки після вчинення низки юридично значущих 
дій у формі, що визначена законодавством, з-поміж 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, така антикорупційна діяльність матиме юридично-
значущий результат. 

Ключовим елементом, який визначає адміністративно-правову форму 
протидії корупції в органах прокуратури України, є адміністративно-правова 
норма. У ній сформульовано 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 вираженням дій 
суб’єкта, а їх сукупність складають адміністративно-правова й адміністративно-
процедурна форми. 

Адміністративно-правові форми протидії корупції нерозривно пов’язані з 
методами, якими послуговуються в адміністративних правовідносинах, з 
приводу протидії корупції в органах прокуратури України. Форми протидії 
корупції реалізуються шляхом застосування тих чи інших методів протидії 
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корупції, в адміністративному праві для забезпечення належної управлінської 
діяльності. 

Адміністративні методи протидії корупції в органах прокуратури 
представлені такими загальними методами, як імперативний та диспозитивний, 
методи субординації, координації та реординації. 

Імперативний метод потрібно розуміти як такий, що передає волю 
суб’єкта протидії корупції в органах прокуратури, за якого воля владного 
суб’єкта протидії корупції повинна бути безапеляційно виконана підвладним 
суб’єктом, а невиконання її має своїм наслідком відповідальність, згідно з 
чинним законодавством України. Субординація в органах прокуратури 
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. 

Забезпечити гнучкість антикорупційної діяльності в органах прокуратури 
можливо за умови ефективного поєднання методу субординації й методу 
координації, другий з яких належить до відносно-диспозитивних методів за 
характером правовідносин, які ним забезпечуються. 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. До таких засобів можна 
віднести інформаційні, організаційні, методичні, фінансово-матеріальні тощо. 

У підрозділі 4.2 «Організаційні засоби забезпечення протидії корупції в 
органах прокуратури в Україні» зазначено, що всі організаційні засоби 
протидії корупції в органах прокуратури можна поділити на доктринальні та 
законодавчі. Так, доктринальні визначаються науковцями у їхніх 
дослідженнях, тоді як законодавчі визначаються нормою закону. Звичайно, 
що нормами закону мають закріплюватися тільки найважливіші організаційні 
засоби забезпечення протидії корупції, проте їх перелік розширюється у 
наукових джерелах, що також повинно враховуватись 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 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 добору кадрів на конкурсній основі 
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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: проведення антикорупційного 
моніторингу; ротація кадрів; мінімалізація посадових прав та обов’язків 
державних службовців, які провокують хабарництво; врегулювання 
завантаження робочого часу посадовців; посилення контролю достовірності 
даних в поданих деклараціях державних службовців; забезпеченого 
відповідними правовими наслідками у випадку виявлення прихованої чи 
недостовірної інформації; впорядкування ієрархічного взаємозв’язку в 
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. 

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. Щоб 
застосування організаційних засобів протидії корупції в прокуратурі України 
приносило позитивний результат та було ефективним, усі засоби необхідно 
застосовувати комплексно, що забезпечить розвиток адміністративно-
правового механізму боротьби з корупцією. Беззаперечно, норми 
антикорупційного законодавства повинні удосконалюватися та 
доопрацьовуватись, однак найголовніше те, що вони мають бути активними у 
використанні, а передбачені ними засоби протидії корупції – дієвими. 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. 

У підрозділі 4.3 «Рівні та напрями адміністративно-правової протидії 
корупції в органах прокуратури» відзначено, що міжнародний рівень 
протидії корупції в органах прокуратури України представлений 
різностороннім 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. 

На загальнодержавному внутрішньовідомчому рівні здійснюється 
протидія корупції, яка спрямована на запобігання та викорінення корупційних 
виявів у системі органів прокуратури в загальному відомчому порядку. Тобто 
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основними об’єктами такої протидії є самі прокурори. Такий рівень протидії 
корупції є одним із ключових, адже дає змогу забезпечити запобігання корупції 
у всій системі органів прокуратури, без чого неможливо уявити їх ефективну 
діяльність. 

Загальнодержавний правоохоронний рівень, як найвищий рівень протидії 
корупції, полягає, по-перше, в організації загальнодержавної правоохоронної 
антикорупційної діяльності, яка залежить, передусім, від координації інших 
органів 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. 

Виділені регіональний відомчий та регіональний правоохоронний рівні, 
які за аналогією, характеризуються як загальнодержавний відомчий та 
правоохоронний. Однак у цьому контексті, напрями та форми адміністративно-
правової протидії корупції стосуються юрисдикції прокуратури конкретної 
області, або ж прирівняних до регіональних юрисдикцій відповідних 
спеціалізованих прокуратур. Такі форми обмежені не лише територіально, а й 
повноваженнями, які наявні в посадових осіб прокуратур областей та 
прирівняних до них територіальних підрозділів спеціалізованих прокуратур 
Генеральної прокуратури України. 
 За аналогією з регіональними прокуратурами такою ж є і сутність 
діяльності місцевих прокуратур. Місцеві прокуратури є останньою ланкою, а 
тому організаційні та адміністративно-правові заходи запобігання корупції в 
них стосуватимуться саме посадових осіб відповідних органів. Втім, на цю 
ланку прокуратури припадає найбільша фактична сукупність правоохоронної 
діяльності із зовнішньої протидії корупції, зокрема і в частині координації 
органів досудового розслідування з цих питань. 

Розділ 5 «Концептуальні аспекти вдосконалення адміністративно-
правового забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в 
Україні» містить три підрозділи, що присвячені оптимізації функціонально-
організаційної структури суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, 
тенденціям розвитку адміністративного законодавства, спрямованого на 
протидію корупції в органах прокуратури України. Окрему увагу приділено 
зарубіжному досвіду організації та діяльності суб’єктів протидії 
корупції в органах прокуратури і можливостям його використання в 
Україні. 

У підрозділі 5.1 «Оптимізація функціонально-організаційної структури 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури та їх взаємодія» 
регламентовано, що адміністративний вплив ГПУ на САП є вкрай обмежений 
законодавчо, що відображається і на практиці. Це забезпечує автономність 
діяльності САП. При цьому САП не має адміністративно-правових 
повноважень щодо протидії корупції в інших підрозділах ГПУ, окрім як тих, 
що випливають із процесуального керівництва над досудовими 
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розслідуваннями щодо НАБУ. Саму ж адміністративну протидію корупції у 
межах САП орган організовує самостійно. 

Зазначено, що нині розслідувати корупційні злочини різних категорій, 
згідно з чинним законодавством, можуть детективи НАБУ, ДБР, СБУ. Кожен із 
цих органів має розгалужену систему структурних підрозділів. Наведене 
створює певні проблеми в плані забезпечення взаємодії між відповідними 
суб’єктами. Тому єднальною ланкою, яка має забезпечити інформаційну, 
адміністративну та іншу взаємодію між органами досудового розслідування, 
повинні виступити органи прокуратури України, адже саме прокурори, 
здійснюючи процесуальне керівництво органами досудового розслідування, 
мають забезпечити злагоджену взаємодію між ними. Втім, у цьому процесі 
передумовою є налагодження взаємодії структурних підрозділів ГПУ одне з 
одним. 

За результатами здійснено такі ключові пропозиції щодо оптимізації 
функціонально-організаційної системи протидії корупції в органах прокуратури 
України: 1) запропоновано Відділ організації діяльності у сфері запобігання та 
протидії корупції Департаменту підтримання державного обвинувачення та 
представництва інтересів громадянина або держави в судах, передати як 
структурний підрозділ Генеральній інспекції Генеральної прокуратури України; 
2) у зв’язку з прийняттям та початком роботи ДБР, Генеральну інспекцію, як 
спеціалізованого антикорупційного суб’єкта, обмежити Управлінням 
внутрішньої безпеки, яке складається із відділу службових розслідувань, 
відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури, відділу 
забезпечення дотримання інформаційної безпеки в Генеральній прокуратурі 
України, відділу внутрішнього аудиту. Також до цієї структури запропоновано 
віднести відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. 
Задля цього запропоновано внести відповідні зміни, зокрема у Положення про 
Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України, затвердженого 
наказом ГПУ від 16.06.2016 р. № 204, доповнивши пп. 2.1 положення 
підпунктом «4», який до елементів структури Генеральної інспекції ГПУ вніс 
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, однаково здійснював протидію корупції в органах прокуратури 
України; також потрібно внести відповідні зміни до наказу ГПУ «Про 
затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 
Генеральної прокуратури України» від 12.04.2016 р. № 149, якими змінити пп. 
2.1 Положення, доповнивши його пп. «4», яким визначити Відділ 
адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури України як 
структурний підрозділ САП. 

У підрозділі 5.2 «Тенденції розвитку адміністративного законодавства, 
спрямованого на протидію корупції в органах прокуратури в Україні та 
ключові напрями впровадження концепції її адміністративно-правового 



22 

забезпечення» обґрунтовано шляхи подальшого розвитку антикорупційного 
законодавства, а саме: 

1) доповнити функції САП, визначені 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 її 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. 

У контексті впровадження концепції адміністративно-правового 
забезпечення діяльності з протидії корупції, в органах прокуратури 
запропоновано такі законодавчі ініціативи: 1) прийняти Наказ ГПУ «Про 
затвердження основних спеціальних методичних рекомендацій щодо 
протидії корупційним ризикам в органах прокуратури України»; в цьому 
акті доречно визначити основні особливості діяльності з протидії корупції 
та основні обставини, на які потрібно звернути увагу суб’єктам у сфері 
протидії корупції в органах прокуратури України; окрему увагу необхідно 
приділити питанню забезпечення збереженню інформації про 
антикорупційні розробки; 2) прийняти Наказ ГПУ «Про моніторинг ЗМІ та 
соціальних мереж на предмет виявлення корупційних ризиків»; зокрема, 
потрібно 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; однак необхідно 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. 

У підрозділі 5.3 «Зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів 
протидії корупції в органах прокуратури та можливості його використання в 
Україні» на основі досвіду Польщі, встановлено, що необхідно 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 
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організаціями на засадах добросовісного партнерства»; «2. При ГПУ, САП, 
обласних прокуратурах на громадських засадах діють ради, 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, здійснюється 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, що обговорюються на порядку денному, виступати на таких 
радах із заявами та пропозиціями». 

Наголошено на позитивному для наслідування досвіді діяльності 
Національного антикорупційного директорату Румунії. Особливі 
повноваження, якими наділений Національний антикорупційний директорат 
Румунії, можна покласти на Антикорупційну прокуратуру України: 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. Крім того, з огляду на досвід Румунії, доречно 
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 в різних 
сферах». 

На основі австралійського досвіду, запропоновано розділ ІХ 
Кримінального кодексу України доповнити ст. 45-1 «Звільнення від 
кримінальної відповідальності особи, яка добросовісно повідомила про 
корупційний злочин та викрила іншого суб’єкта такого злочину». 

Позитивним досвідом Бразилії є забезпечення абсолютної незалежності 
органу Антикорупційної прокуратури від будь-яких державних інституцій, 
гарантій непідкупності, що, відповідно, стане основою їх ефективної діяльності. 
Запропоновано у майбутньому прийняти окремий Закон України «Про 
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру», яким врегулювати діяльність 
САП уже як незалежного органу державної влади. 

 
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 
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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. 

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 
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адміністративного, зокрема антикорупційного законодавства, та реалізації 
державної антикорупційної політики у діяльності органів прокуратури та 
суспільстві загалом. 

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 
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 
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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 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 
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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 
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. 

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 
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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 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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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’єкт адміністративно-правового 
наукового дослідження, проведено дослідження генезису протидії корупції в 
органах прокуратури України. З’ясовано особливості механізму 
адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури, його складові, а також схарактеризовано акти реалізації норм 
адміністративного права як важливий елемент механізму адміністративно-
правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури. 

Розкрито види суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в 
Україні та їх адміністративно-правовий статус. Визначено мету, завдання, 
функції, принципи і гарантії діяльності суб’єктів протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні, виявлено специфіку юридичної відповідальності 
посадових осіб правоохоронних органів, як суб’єктів протидії корупції в 
органах прокуратури. 

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. 

Окрему увагу зосереджено на висвітленні ролі оптимізації функціонально-
організаційної структури суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури, а 
також на ключових напрямах 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. 

Ключові слова: прокуратура, корупція, протидія корупції, 
адміністративне законодавство, адміністративні правовідносини, 
адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правовий статус, 
суб’єкти протидії корупції, правоохоронні органи. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Подоляка С. А. Административно-правовое обеспечение 

противодействия коррупции в органах прокуратуры в Украине. –
Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 



35 

В диссертации комплексно исследованы теоретико-правовые основы 
противодействия коррупции в органах прокуратуры в Украине. Определено 
новейшее концептуальное правопонимания функциональной природы 
органов прокуратуры, проанализировано противодействие коррупции в 
органах прокуратуры как объект административно-правового научного 
исследования, проведено исследование генезиса противодействия коррупции 
в органах прокуратуры Украины. Выяснены особенности механизма 
административно-правового регулирования противодействия коррупции в 
органах прокуратуры, его составные части, а также охарактеризованы акты 
реализации норм административного права, как важный элемент механизма 
административно-правового регулирования противодействия коррупции в 
органах прокуратуры. 

Определено, что с административно-правовой точки зрения, 
противодействие коррупции в органах прокуратуры – это система мероприятий, 
направленных на реализацию государственной антикоррупционной политики в 
органах прокуратуры, которая включает в себя правовые, организационные, 
финансовые, идеологические, психологические и другие средства, которые 
осуществляются в процессе реализации соответствующей управленческой, а 
также исключительно функциональной деятельности институтов прокуратуры; 
управления соответствующими процессами, обеспечение реализации действий, 
направленных на выявление, пресечение коррупционных деяний, устранение их 
последствий, а также минимизацию коррупционных рисков, являющихся 
причинами возникновения коррупции, обеспечивает минимизацию проявлений 
этого негативного явления в будущем. 

Выделены следующие периоды развития нормативно-правового 
регулирования противодействия коррупции в органах прокуратуры Украины: 
1) зарождение законодательства о противодействии коррупции в органах 
прокуратуры Украины (1991–2004 гг.); 2) постмайданный период развития 
законодательства Украины о противодействии коррупции в органах 
прокуратуры Украины (2005–2014 гг.); 3) постреволюционный период развития 
законодательства о противодействии коррупции в органах прокуратуры 
Украины (с 2014 г.). 

Раскрыты виды субъектов противодействия коррупции в органах 
прокуратуры в Украине и их административно-правовой статус. Определены 
цели, задачи, функции, принципы и гарантии деятельности субъектов 
противодействия коррупции в органах прокуратуры в Украине, выявлена 
специфика юридической ответственности должностных лиц 
правоохранительных органов, как субъектов противодействия коррупции в 
органах прокуратуры. 

Подчеркнуто, что основными функциями противодействия коррупции в 
органах прокуратуры являются: 1) правоохранительная функция – 
расследование коррупционных правонарушений и преступлений в органах 
прокуратуры Украины; 2) управленческая функция – управление 
антикоррупционной деятельностью в органах прокуратуры; 
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3) координационная функция – координация деятельности органов досудебного 
расследования органами прокуратуры, или координация деятельности других 
субъектов противодействия коррупции; 4) надзорная функция – надзор 
прокуратурой за законностью оперативно-розыскной деятельности и 
досудебного расследования осуществляется органами прокуратуры за органами 
досудебного расследования, которая включает и может включать по предмету 
также коррупционные проявления в процессе соответствующей деятельности; 
5) предохранительная функция – устранение условий, способствующих 
коррупции в органах прокуратуры Украины. 

Исследовано административно-правовые формы и методы 
противодействия коррупции в органах прокуратуры, раскрыто содержание 
организационных средств обеспечения противодействия коррупции в 
органах прокуратуры, а также значения уровней и направлений 
административно-правового противодействия коррупции в органах 
прокуратуры. 

Выделены следующие уровни противодействия коррупции в органах 
прокуратуры Украины: международный; общегосударственный 
внутриведомственный (осуществляется по системе органов прокуратуры в 
общем ведомственном порядке); общегосударственный правоохранительный; 
региональный внутриведомственный; региональный правоохранительный 
(осуществляется региональными прокуратурами и региональными отделами 
военной прокуратуры и Специализированной военной прокуратуры); местный 
внутриведомственный; местный правоохранительный. 

Особое внимание уделено освещению роли оптимизации функционально-
организационной структуры субъектов противодействия коррупции в органах 
прокуратуры, а также ключевым направлениям внедрения концепции 
административно-правового обеспечения противодействия коррупции в 
органах прокуратуры. Рассмотрены возможности использования 
положительного зарубежного опыта организации и деятельности субъектов 
противодействия коррупции в органах прокуратуры. 

Ключевые слова: прокуратура, коррупция, противодействие 
коррупции, административное законодательство, административные 
правоотношения, административно-правовое обеспечение, административно-
правовой статус, субъекты противодействия коррупции, правоохранительные 
органы. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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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