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Пронський Е. А., студент, СумДУ, гр. Ю-41 

 

Корупція є негативним соціально-правовим феноменом, що 

полягає у неправомірному використанні посадовою особою владних 

повноважень з метою отримання економічного прибутку. Корупція 

складає суттєву загрозу для національної безпеки та поступального 

розвитку суспільства. 

Наказом Генерального прокурора України від 22 вересня 2015 року 

було створено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у складі 

Генеральної прокуратури України для ефективної та результативної 

боротьби з корупцією в Україні. 

Згідно ст. 7 нового Закону України «Про прокуратуру» [1], систему 

прокуратури України сьогодні становлять Генеральна прокуратура 

України, регіональні, місцеві, військові прокуратури та Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура.  

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, згідно із законом 

України «Про Національне антикорупційне бюро» [2], є окремою 

спеціалізованою прокуратурою, яка входить до складу Генеральної 

прокуратури, однак діє незалежно та децентралізовано і 

займатиметься розслідуванням корупційних злочинів серед осіб, які 

завдали державі збитків у великих та особливо великих розмірах. 

Цікавим є той факт, що тільки за результатами відкритого конкурсу 

призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури України здійснюватиме керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. Такий відкритий конкурс проводить 

конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та визначених ним і Генеральним прокурором України 

осіб. 

Підпорядкування керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Генеральному прокуророві України, згідно ЗУ «Про 

прокуратуру», на мій погляд, є цілком логічним. Також відомо, що  

керівник антикорупційною прокуратури повністю контролює 

діяльність антикорупційної прокуратури, про що свідчить хоча б той 

факт, що тільки за обов’язковим погодженням керівника 

антикорупційної прокуратури видаються  накази адміністративного 
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характеру в письмовій формі, які стосуються організації діяльності 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 
Цікавим є те, що нагляд за досудовим розслідуванням 

корупційного злочину у разі його вчинення прокурором 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України буде 

здійснювати прокурор, який визначається саме Генеральним 

прокурором України із числа своїх заступників або керівників 

департаментів Генеральної прокуратури України (крім керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури). 
Міжнародні антикорупційні конвенції визначають чотири 

засадничі умови забезпечення ефективності спеціалізованих 

антикорупційних органів, а саме: спеціалізацію; незалежність; 

професійну підготовку та достатні (адекватні) ресурси. Усі чотири 

компоненти присутні для забезпечення ефективної діяльності саме 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, тому 

антикорупційна діяльність цієї прокуратури повинна проводитись на 

найвищому рівні в нашій державі. 

Зазначимо, що однією з тенденцій еволюції інституту прокуратури 

(державної служби обвинувачення) багатьох європейських країн є 

виокремлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що зараз 

спостерігається в Україні. Поява цього правового феномена 

об’єктивно зумовлена прагненням суспільства створити ефективний 

державний антикорупційний механізм кримінального переслідування 

корупційних злочинів та осіб, які їх вчинили. 

Отже, перші кроки до створення  української антикорупційної 

прокуратури вже зроблені, діяльність такої прокуратури  вже 

закріплена на офіціальному законодавчому рівні. Залишається тільки 

сподіватися, що керівництво антикорупційної прокуратури буде 

призначено найближчим часом и ця прокуратура почне свою 

діяльність, яка сьогодні є вкрай важливою для нашої держави. 
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