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С пеціалізація є необхідною умовою ефективної боротьби проти ко-
рупції. Для  боротьби з цим явищем потрібен комплексний під-
хід та спеціальні знання і навички у найрізноманітніших галузях, 

у  тому числі юриспруденції, фінансах, економіці, цивільному будівни-
цтві, соціальних науках тощо.

необхідність створення дієвого механізму боротьби з корупцією 
було визначено і низкою нормативних договорів, серед яких конвенції 
ООн проти корупції; кримінальна конвенції ради Європи про бороть-
бу з корупцією, рекомендації україні з боку міжнародних організацій 
стамбульський план дій Організації економічної співпраці та розвитку 
(Оеср) та Групи держав проти корупції (ГрекО) [1, с. 125]. Міжнарод-
ні антикорупційні конвенції визначають стандарти, котрими такі інсти-
туції повинні відповідати, а саме: вони повинні бути незалежними, спе-
ціалізованими та мати достатні ресурси для  виконання своїх складних 
завдань.

Останнім часом бачимо суттєві зміни у  законодавстві та структурі 
державних органів у  сфері протидії корупції. ваговим здобутком стало 
прийняття низки антикорупційних законодавчих актів, що в  свою чер-
гу, об’єктивно зумовлює суттєву інституційно-функціональну трансфор-
мацію прокуратури. Закон україни «Про прокуратуру» від 14.10.2014 
року впроваджує спеціалізовану антикорупційну прокуратуру як скла-
дову системи прокуратури україни, яку очолить заступник Генераль-
ного прокурора україни —  керівник спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. відповідно до  ч.  5 ст.  8 цього Закону на  спеціалізовану 
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антикорупційну прокуратуру як структурний підрозділ Генеральної про-
куратури україни покладаються такі функції: здійснення нагляду за до-
держанням законів під час проведення досудового розслідування, яке 
здійснюється національним антикорупційним бюро україни; підтри-
мання державного обвинувачення у  відповідних провадженнях; пред-
ставництво інтересів громадянина або держави в  суді у  випадках пе-
редбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними 
з корупцією правопорушеннями.

ваговим здобутком у  зазначеній сфері стало прийняття верховною 
радою україни у  жовтні 2014 року низки антикорупційних законодав-
чих актів, зокрема, Законів україни «Про національне антикорупційне 
бюро україни», «Про запобігання корупції», «Про засади антикорупцій-
ної політики в україні», «антикорупційна стратегія на 2014—2017 роки» 
та «Про внесення змін до  деяких законодавчих актів щодо визначення 
кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

До  загальної структури спеціалізованої антикорупційної прокура-
тури входять центральний апарат і територіальні філії, які розташову-
ються в тих самих містах, в яких розташовані територіальні управління 
національного антикорупційного бюро україни, адже як відомо, анти-
корупційна прокуратура створюється спеціально для  допомоги та на-
гляду за розслідуваннями детективами новоствореного антикорупцій-
ного бюро.

Зазначений орган тільки починає процес свого формування, тому 
для  всебічного уявлення ефективного функціонування спеціалізованих 
антикорупційних органів необхідно проаналізувати досвід іноземних 
держав.

Порівняльний огляд різних моделей спеціалізованих інституцій до-
зволяє зробити узагальнення, виділивши такі типи: багатоцільові агент-
ства, які мають правоохоронні повноваження та превентивні функції 
(незалежна комісія проти корупції Особливого адміністративного ра-
йону Гонконг); служби боротьби проти корупції в  структурі правоо-
хоронних органів (Бельгія —  Центральне управління боротьби проти 
корупції); самостійні профільні антикорупційні інституції (Франція —  
Центральна служба запобігання корупції). у  провідних європейських 
країнах (іспанія, румунія, Хорватія, Бельгія, норвегія) найбільшого по-
ширення набула друга модель, що передбачає створення автономних 
спеціалізованих антикорупційних служб у  складі поліції або прокура-
тури.

так, в  іспанії спеціальна прокурорська служба з припинення еконо-
мічних злочинів, пов’язаних із корупцією є спеціалізованим підрозділом 
у структурі Державної прокурорської служби і має повноваження з роз-
слідування і кримінального переслідування чітко визначеного переліку 
«справ особливої важливості», що стосуються хабарництва та корупції. 



145

— 145 —

До служби відряджаються спеціальні прокурори, які здійснюють нагляд 
за досудовим слідством і підтримують державне обвинувачення в  суді, 
а  також спеціалісти й експерти в  різних галузях, пов’язаних із сферою 
діяльності служби.

у  румунії діє національний антикорупційний директорат, який є 
структурним підрозділом Прокурорської служби при вищому касацій-
ному суді і має повноваження з розслідування та кримінального пере-
слідування справ про корупцію особливої важливості. Прокурори Ди-
ректорату проводять досудове розслідування, керують та наглядають за 
досудовим розслідуванням, що проводиться офіцерами судової поліції, 
можуть здійснювати керівництво та нагляд за технічними заходами, які 
проводять спеціалісти та експерти в  галузі економіки, фінансів тощо, 
а також підтримують в суді обвинувачення.

Бюро боротьби проти шахрайства в  особливо великих розмірах є 
незалежним органом кримінальної юстиції великобританії під нагля-
дом Генерального прокурора. До компетенції входить розслідування та 
кримінальне переслідування випадків шахрайства в особливо великому 
розмірі, які підривають довіру громадян до діяльності державних та фі-
нансових інституцій. До  поля зору потрапляють тільки серйозні злочи-
ни, які мають велике суспільне значення. Характерною рисою Бюро є 
взаємодія спеціалістів з різних галузей знань [2, с. 69, 78, 99].

таким чином, утворення спеціалізованого антикорупційного меха-
нізму функціонування є нагальною потребою сьогодення. кожна з мо-
делей має свої особливості, переваги і недоліки. Зазначається, що ство-
рюючи новий орган, необхідно враховувати національний контекст, 
культурні, правові особливості кожної країни. тому наша держава, опи-
раючись на  досвід іноземних держав, в  першу чергу, повинна врахову-
вати національні особливості. важливо також врахувати максимальне 
унеможливлення будь-якого політичного впливу на  формування та ді-
яльність антикорупційних органів.

Боротьба із таким негативним явищем як корупція є одним із пріо-
ритетних напрямків державної політики, досягнення якого є запорукою 
успішної євроінтеграції. корупція визнається реальною загрозою наці-
ональній безпеці держави, певною мірою визначає її рівень розвитку. 
Як зазначає О. Ю. Бусол, існує пряма залежність між економічним рів-
нем розвитку держави та рівнем корупції в  країні —  чим вище такий 
рівень, тим менший рівень корупції [3, с. 13]. тому досить актуальним 
і «болючим» постає питання функціонування ефективних спеціалізова-
них антикорупційних органів.

Дуже актуальним та гострим питанням у  зв’язку з цим є форму-
вання і діяльність вищого антикорупційного суду україни. Ця спеціа-
лізована судова установа маючи за мету розглядати справи за спеціа-
лізацією, за своїм завданням повинна завершувати піраміду діяльності 
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спеціалізованих антикорупційних органів в  україні. Це має відносити-
ся не тільки щодо розгляду справ по  суті, а  і процесуальну взаємодію 
з наБу та саП через слідчих суддів. Це, як приклад, надання санкцій 
на обшуки, на прослуховування, на обрання запобіжних заходів, тощо.
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