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Сучасний стан використання органами
прокуратури кримінологічних рівнів

запобігання і протидії корупції

В розділі І Національної  антико-
рупційної стратегії на 2011– 2015 ро-
ки зазначено про те, що: «корупція в
Україні набула ознак системного яви-
ща, яке поширює свій негативний
вплив на всі сфери суспільного життя,
все глибше укорінюючись у повсяк-
денному житті як основний, швидкий
та найбільш дієвий протиправний
засіб вирішення питань, досягнення
певних цілей. Масштаби поширення
корупції загрожують національній
безпеці  України. Це потребує негай-
ного вжиття системних та послідов-
них заходів, які мають комплексний
характер» [1, с. 33].

Протидія корупції є одним із пріо-
ритетних напрямів діяльності як з бо-
ку державних інституцій, у тому числі
й органів прокуратури України, так 
й усіх інститутів громадянського су-
спільства, що вимагає наполегливої

праці з боку науковців і практиків
щодо підвищення ефективності такої
діяльності.

Аналіз результатів наукових до-
сліджень і публікацій щодо ефектив-
ності запобігання та протидії корупції
як комплексного соціального явища,
дає можливість дійти висновку про те,
що така діяльність на сьогодні потре-
бує наукової розробки та практично-
го вдосконалення.

Метою цієї статті є характеристи-
ка сучасного стану кримінологічних
рівнів запобігання та протидії коруп-
ції, а також визначення  шляхів удос-
коналення прокурорської діяльності 
у цьому напрямі.

Враховуючи стрімке збільшення
правового нігілізму в країні, стійкого
утвердження загального позитивного
сприйняття суспільством моделей ко-
рупційної поведінки, значущість про-
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філактичної діяльності органів проку-
ратури по запобіганню і протидії
корупції шляхом здійснення наданих
їй повноважень пропорційно зростає.
Так само як зростає і відповідальність
за вчасність та ефективність такої
роботи перед майбутнім держави.

Наукові дослідники проблем бо-
ротьби зі злочинністю та практики
діяльності правоохоронних органів
країн колишнього СРСР погоджую-
ться з тим, що на нинішньому етапі
трансформації політичних та еконо-
мічних систем країн СНД корупція та
службова злочинність у різних фор-
мах набула ознак професійної діяль-
ності [15, с. 28–29].

Серед найпоширеніших правопо-
рушень, які завдають значних втрат
бюджету держави і є підґрунтям для
корупції і хабарництва, можна визна-
чити нецільове використання та роз-
трату бюджетних коштів, незаконне
відшкодування податку на додану вар-
тість, незаконні операції з продажем
землі та матеріальними цінностями
Держрезерву, зловживання у сфері
закупівель, порушення законодавства
з оплати праці й інших соціальних
виплат. На сьогодні, на жаль, частими
стали факти вчинення службових зло-
чинів та адміністративно караних ко-
рупційних правопорушень з боку поса-
дових осіб вищих категорій, що демо-
ралізуюче впливає на рівень злочин-
ності взагалі, а зокрема корупції та
службових злочинів [11, с. 21].

Поширення таких негативних про-
цесів на фоні руйнації системи дер-
жавних заходів профілактики злочин-
ності та правопорушень корупційного
характеру, вимагають якнайшвидшо-
го комплексного їх оновлення та кон-
тролю застосування не тільки силами
правоохоронних органів.

Профілактична діяльність право-
охоронних органів приведе до пози-
тивних наслідків тільки за умов залу-
чення сил та можливостей широкої
соціальної профілактики. З цією ме-
тою науковцями та практиками разом

із суб’єктами законодавчої ініціативи
був розроблений проект Закону Ук-
раїни «Про профілактику (попереджен-
ня) злочинності», в якому передбача-
лися засади такої діяльності. Однак
він так і не був розглянутий Верховою
Радою України. Розроблення криміно-
логічної діяльності правоохоронних ор-
ганів залишається поза увагою законо-
давця. Залишається констатувати про
важливість нині політичної складової
законотворчого процесу, що перева-
жає практичну її складову.

Тим більш вагомими стають зусил-
ля органів прокуратури у цьому напря-
мі, які мають ефективніше викори-
стовуватися шляхом використання на-
даних наглядових повноважень за
дотриманням законів органами дер-
жавної влади, наділеними контроль-
ними повноваженнями щодо праце-
влаштування, лікування, обліку, кон-
тролю, виховання, правової пропаган-
ди, проведення індивідуальної роботи
з особами, схильними до правопору-
шень, тощо.

Органи прокуратури мають у пов-
ній мірі реалізовувати свої повнова-
ження у питаннях попередження ко-
рупційних правопорушень, оскільки
вони є одним з різновидів соціального
контролю правоохоронного спряму-
вання. На цей факт звертають увагу 
в наукових дослідженнях новітніх
часів провідні кримінологи [7, с. 41; 8,
с. 38–42; 10, с. 14; 2, с. 177–200; 4, с. 179;
5. с. 62, 16, с. 214–215].

У даний час тенденції до збіль-
шення службової злочинності та ко-
рупції, поширення загальної зневіри
громадян у ефективності діяльності
органів влади, дотриманні посадовими
особами принципів справедливості
набули загрозливих масштабів. У та-
кому разі органи прокуратури мають
зайняти принципову позицію з охо-
рони та захисту прав громадян, інте-
ресів держави та стратегічно спро-
гнозувати свою діяльність на упере-
дження розвитку криміналізації су-
спільства.
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Протягом останніх років присутня
політична воля на зміну застарілих
підходів діяльності правоохоронних
та інших державних органів з питань
протидії злочинності і корупції. Про
це можна стверджувати коментуючи
нормативно-правові акти Президента
України, а в діяльності органів проку-
ратури, накази Генерального прокуро-
ра України.

Зважаючи на правове становище
та особливості нормативно-правового
регулювання діяльності, органи про-
куратури в системі правоохоронних
органів відіграють найбільш віпові-
дальну роль, оскільки на них покладе-
но функціональний конституційний
обов’язок забезпечення законності на
основних напрямах гарантування прав
громадян та інтересів держави.

Окремі аспекти діяльності органів
прокуратури на різних стадіях запобі-
гання та протидії корупції досліджу-
вали: В. В. Борисов, В. В. Голіна, І. М. Да-
ньшин, О. М. Джужа, А. П. Закалюк,
В. С. Зеленецький, А. Ф. Зелінський,
О. Г. Кальман, М. І. Камлик, О. М. Ко-
стенко, М. В. Косюта, О. М. Литвак,
М. І. Мельник, О. Р. Михайленко,
Є. В. Невмержицький, М. І. Хавронюк
та інші.

Кримінологічному напряму діяль-
ності органів прокуратури як скла-
дової нагляду за додержанням та ви-
конанням законів на сьогодні, на
жаль, приділяють недостатньо уваги.
Однак саме кримінологічні рівні про-
філактики злочинності в діяльності
органів прокуратури потребують нау-
кових розробок та впровадження їх
результатів у практику прокурор-
ської діяльності.

Нормативним підґрунтям кримі-
нологічного напряму діяльність орга-
нів прокуратури є її основні функції,
закріплені у статті 121 Конституції
України. Крім того, Законом України
«Про прокуратуру» (п. 5 ч. 2 ст. 23,
ст. 29, п. 3 ч. 1 ст. 30) передбачені 
повноваження прокурора по вжиттю
заходів щодо усунення причин та

умов учинення злочинів. У новій та
діючій на даний час редакції Кримі-
нально-процесуального кодексу Украї-
ни, окремими нормами інших законів
України передбачений механізм реа-
лізації таких повноважень органів
прокуратури.

Крім того, здійснення прокурор-
ського нагляду з питань реалізації
кримінологічних механізмів запобі-
гання і протидії злочинності та інших
правопорушень корупційної спрямо-
ваності регламентовані наказами Гене-
рального прокурора України: № 1гн
від 26.12.2011 року «Про організацію
роботи і управління в органах прокура-
тури України», № 2гн від 15.12.2011 ро-
ку «Про організацію роботи з кадрами
в органах прокуратури України», № 3гн
від 12.04.2011 року «Про організацію
правозахисної діяльності органів про-
куратури України», від 19.09.2005 року
№ 4-гн «Про організацію прокурор-
ського нагляду за додержанням зако-
нів органами, які проводять дізнання
та досудове слідство», № 4/1гн «Про
організацію прокурорського нагляду
за додержанням законів органами,
які проводять оперативно-розшукову
діяльність» та № 4/2гн «Про організа-
цію прокурорського нагляду за до-
держанням законів спеціальними під-
розділами та іншими установами,
які ведуть боротьбу з організованою
злочинністю», а також наказами від
21.06.2011 року № 9гн «Про організа-
цію роботи з розгляду і вирішення
звернень та особистого прийому в ор-
ганах прокуратури», № 10гн «Про
організацію прокурорського нагляду
за додержанням законодавства у сфе-
рі запобігання і протидії корупції» та
№ 11гн від 14 липня 2006 року «Про
організацію роботи органів проку-
ратури України з реалізації принципу
гласності».

Таким чином профілактична кримі-
нологічна діяльність органів прокура-
тури є складовою частиною національ-
ного законодавства України та реаліза-
цією її конституційних повноважень.
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Стосовно запобігання та протидії
корупції органами прокуратури слід
відзначити, що запобігання корупції
можна визначити як особливий вид
соціального управління, напрям анти-
корупційної діяльності, який полягає
в усуненні, нейтралізації чи обмеженні
дії факторів (детермінант) корупції,
цілеспрямованому впливі за допомогою
комплексу спеціально розроблених
законних засобів на систему суспіль-
них відносин, що складаються у сфері
реалізації публічної влади, що має за
мету стимулювання осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави,
та інших суб’єктів до правомірної по-
ведінки у сфері публічної влади, пере-
шкоджання вступу їх у корупційні від-
носини та припинення таких відносин.

За змістом і метою застосування
заходи протидії корупції можна поді-
лити на профілактичні, правоохорон-
ні, репресивні та заходи поновлення.

Запобігання корупції здійснюється
по трьох основних напрямах:

1) усунення, нейтралізація або
послаблення дії факторів корупції;

2) перешкоджання здійсненню про-
типравного наміру конкретної особи
щодо реалізації умислу на вчинення
корупційного правопорушення;

3) припинення корупційної діяль-
ності, яка вже почалася, з метою не-
допущення настання протиправного
(злочинного) результату чи переростан-
ня корупційного діяння у більш небез-
печне (наприклад, з адміністративного
правопорушення у злочин).

Необхідно зазначити про те, що в
науковій літературі точаться супереч-
ки навколо правильності застосуван-
ня кримінологічних термінів: «профі-
лактика, «попередження», «боротьба»,
«протидія», «запобігання». Прерога-
тива варіацій кримінологічної термі-
нології перелічених, а також таких, як:
«превенція», «соціальний контроль»,
«припинення», «забезпечення криміно-
логічної безпеки» не є предметом
розгляду цієї статті та потребує окре-
мого розгляду та наукового розроб-

лення. Однак незважаючи на запеклі
наукові суперечки, всі вони мають схо-
ластичний характер та відволікають
увагу від розгляду більш актуальних
питань [14, с. 10].

Тому, в цій статті приділено увагу
лише характеристиці кримінологіч-
них рівнів профілактичної діяльності
органів прокуратури.

У кримінологічній науці загально-
визнано існування двох рівнів запобіж-
ної діяльності: загальносоціального та
спеціально-кримінологічного.

Загальносоціальним рівнем запо-
бігання корупції вважають діяльність
по розробленню та реалізації системи
заходів політичного,економічного,орга-
нізаційно-управлінського, ідеологіч-
ного, культурно-виховного та іншого
характеру, спрямованих на створення
належних засад розвитку і вдоскона-
лення суспільних відносин на правовій
основі, реалізації всіма суб’єктами
своїх прав і виконання обов’язків згід-
но з законом, недопущення виникнен-
ня, усунення, нейтралізація та обмежен-
ня дії соціальних передумов корупції.

Відмінність такого запобігання від
спеціально-кримінологічного полягає
у тому, що заходи загальносоціально-
го запобігання здійснюються з більш
широкою (неспеціальною) метою,
маючи при цьому вплив на соціальні
передумови корупції. Загальносо-
ціальне запобігання корупції реалізує
антикорупційний потенціал суспіль-
ства в цілому всіх його інститутів.
На нинішньому етапі розвитку нашої
держави, коли стратегічно визнано, що
корупція є чинником, який реально
загрожує національній безпеці Украї-
ни, актуалізується значення і підви-
щується роль цього виду запобігання
корупції.

Загальносоціальне запобігання є
визначальним в системі запобігання
корупції, воно із властивими йому
масштабністю, різносторонністю і все-
охоплюючим характером становить
базу, фундамент для здійснення спе-
ціально-кримінологічного запобігання
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корупції. Маючи широкий діапазон,
довготривалий і комплексний харак-
тер, заходи загальносоціального запо-
бігання здійснюють профілактичний
вплив на всі фактори, які зумовлюють
корупцію, охоплюють сукупність еко-
номічних, політичних, ідеологічних, ор-
ганізаційно-управлінських, правових,
технічних заходів, як правило, довго-
строкового характеру, що забезпечу-
ють подальший розвиток і вдоскона-
лення суспільної системи [16, с. 47].

Зазначена діяльність становить
систему заходів, що мають здійсню-
ватися в масштабах держави і таким
чином пов’язуються зі стратегічними
напрямами, які охоплюють розвиток
економіки, соціального захисту на-
селення, підтримку освіти і культу-
ри, забезпечення прав і свобод гро-
мадян тощо.

Спеціально-кримінологічне запо-
бігання корупції – це діяльність з 
розроблення та реалізації системи
спеціальних заходів, спрямованих на 
усунення, нейтралізацію, обмеження
дії факторів корупції, перешкоджання
здійсненню протиправного наміру кон-
кретної особи щодо реалізації умислу
на вчинення корупційного правопору-
шення, припинення корупційної діяль-
ності, яка вже почалася, з метою не-
допущення настання протиправного
(злочинного) результату чи переростан-
ня корупційного діяння в більш небез-
печне (наприклад, з адміністративного
правопорушення у злочин).

Спеціально-кримінологічне запо-
бігання, на відміну від загальносо-
ціального, має характер, спрямова-
ний на профілактику та припинення
корупційних проявів. Саме ця ознака
(спрямованість) відіграє роль якісно-
го критерію відмежування розгляду-
ваних видів запобігання корупції. Інші
відмінності між ними є не стільки сут-
нісними, скільки кількісними. Заходи
загальносоціального та спеціально-кри-
мінологічного переплітаються, взаєм-
но проникають один в інший (напри-
клад, загальносоціальні заходи можуть

реалізовуватися в рамках здійснення
спеціально-кримінологічних і навпаки).
Водночас між ними існує і зворотний
зв’язок: спеціально-кримінологічні
заходи не лише базуються на загаль-
носоціальних, не лише використову-
ють потенціал суспільного розвитку,
а й сприяють йому, усуваючи пере-
шкоди у вигляді факторів корупції та
інших негативних явищ на його шляху
[18, с. 124–130].

Враховуючи характеристику наве-
дених кримінологічних рівнів про-
філактики корупційних злочинів і
правопорушень органи прокуратури,
здійснюючи покладені на них консти-
туційні функції, мають ефективно
виконувати таку діяльність шляхом
попередження її засобами прокурор-
ського нагляду, пропаганди, у процесі
розслідування кримінальних справ,
представницької, а також інших видів
прокурорської діяльності.

Крім того, до засобів запобігання
та протидії злочинам і іншим право-
порушенням корупційного спряму-
вання слід віднести:

– принесення протесту на незакон-
ні акти відповідних органів, рішення
чи дії посадової особи (статті 21 Зако-
ну України «Про прокуратуру»);

– внесення письмового припису
відповідному органу чи посадовій
особі про припинення правопорушен-
ня (статті 22 Закону України «Про
прокуратуру»);

– внесення подання з вимогами
усунення порушень закону, причин
цих порушень та умов, що їм сприяють,
державному органу або посадовій
особі, які наділені повноваженнями
усунути порушення закону (статті 23
Закону України «Про прокуратуру»).

Правовими засобами, спрямовани-
ми на притягнення представниками
органів прокуратури до відповідаль-
ності порушників закону є:

– винесення постанови про пору-
шення дисциплінарного провадження
або провадження про адміністративне
правопорушення;
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– винесення постанови про пору-
шення кримінальної справи;

– складання протоколу про вчинення
корупційного діяння;

– складання протоколу про адмі-
ністративні правопорушення, у ви-
падках, передбачених Кодексом Ук-
раїни про адміністративні правопо-
рушення.

Відповідно до інформації Гене-
рального прокурора України Віктора
Пшонки, оголошеній 22 грудня 2011 ро-
ку на засіданні колегії Генеральної
прокуратури України, на якій підбито
підсумки роботи органів прокуратури
за 2011 рік, органами прокуратури
вжито заходів щодо підвищення рівня
координації та активізації зусиль пра-
воохоронних органів у боротьбі з
організованою злочинністю і коруп-
цією, захисту прав громадян та інте-
ресів держави від наслідків злочинів
та протиправних корупційних дій
службових та посадових осіб [19].

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону
України «Про засади запобігання і
протидії корупції», спеціально уповно-
важеними суб’єктами, які безпосе-
редньо здійснюють заходи щодо вияв-
лення, припинення та розслідування
корупційних правопорушень, є:

– органи прокуратури;
– спеціальні підрозділи по бороть-

бі з організованою злочинністю Міні-
стерства внутрішніх справ України
(УБОЗ);

– податкової міліції (ВВБ);
– по боротьбі з корупцією та орга-

нізованою злочинністю Служби без-
пеки України (ГВ БКОЗ);

– Військової служби правопоряд-
ку у Збройних Силах України.

У результаті скоординованих за-
ходів за безпосередньої участі органів
прокуратури вже сьогодні досягнуто
позитивних зрушень у протидії ко-
рупції. До суду надіслано актуальні
кримінальні справи про хабарництво
та корупцію у судовій владі, сфері
освіти та правоохоронній системі.

Майже на третину більше притягнуто
до відповідальності за корупційні
діяння службовців, які обіймають вищі
посади.

Водночас, керівництвом держави 
і Генеральної прокуратури України
звернуто увагу на те, що, здійснюючи
свою діяльність по запобіганню та
протидії корупції, органам прокурату-
ри важливо зосередити зусилля на
забезпеченні:

– захисту прав і законних інтересів
громадян, інтересів держави і суспіль-
ства від корупційних правопорушень;

– поновлення порушених прав, від-
шкодування заподіяної шкоди, вияв-
лення та усунення причин і умов, які
сприяли корупційним проявам;

– притягнення до відповідальності
винних у вчиненні корупційних право-
порушень лише на підставах і в поряд-
ку, встановленому законом.

З метою скоординованих підходів
правоохоронних та інших контролю-
ючих державних органів у сфері про-
тидії корупції питання підвищення
ефективності їх роботи у цьому на-
прямі неодноразово розглядалися на
засіданнях колегії Генеральної про-
куратури України, координаційних та
міжвідомчих нарадах керівників пра-
воохоронних органів держави.

Відповідно до пункту 1 Указу Пре-
зидента України «Про першочергові
заходи з реалізації Закону України 
«Про засади запобігання і протидії
корупції» № 964/2011 від 5 жовтня
2011 року, функції спеціально уповно-
важеного органу з питань антикоруп-
ційної політики тимчасово покладено
на Міністерство юстиції України.
Указом також зобов’язано Міністер-
ство внести проект закону про спе-
ціально уповноважений орган з пи-
тань антикорупційної політики, який
вже знаходиться на розгляді Верхов-
ної Ради України.

Водночас здійснюється і наукове
розроблення вдосконалення практики
прокурорської діяльності з протидії
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корупції, яка відбувається на виконан-
ня планів наукової роботи Національ-
ної академії прокуратури України.
Науковцями і практиками для цього
системно здійснюються науково-прак-
тичні заходи,у тому числі і автором стат-
ті, який брав участь у розробленні та
прийнятті Законів України «Про заса-
ди запобігання та протидії корупції».

Водночас, наукового дослідження
потребують й інші проблемні аспекти
протидії корупції невирішені на зако-
нодавчому рівні, для зниження рівня
якої необхідно:

– встановити відповідальність поса-
дових осіб за прийняття незаконних
колегіальних рішень;

– спростити процедуру проведен-
ня окремих слідчих дій стосовно суд-
дів, які притягуються до кримінальної
відповідальності;

– посилити відповідальність за не-
виконання вимог щодо відсторонення
від посади службових осіб за вчинен-
ня корупційних правопорушень;

– розробити критерії ефективності
здійснення протидії корупції та про-
ведення профілактичних заходів.

Позитивним для застосування кри-
мінологічних рівнів профілактики
корупційних правопорушень буде по-
силення координаційної роботи про-
курора з правоохоронними органами,
органами державної влади та місце-
вого самоврядування, інформування
громадськості про результати такої
роботи та про шляхи запобігання і
протидії корупції через засоби масо-
вої інформації та виступи прокурора
перед громадськістю, запровадження
виборної посади громадського поміч-
ника прокурора тощо.

Досягнення результатів у реаліза-
ції цих напрямів можливе лише при
ефективному використанні законо-
давчої бази запобігання і протидії
корупції, сумлінного її виконання пра-
цівниками органів прокуратури Украї-
ни, представниками громадськості, а з
рештою і самим громадянином.
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Автором дана правова характеристика кримінологічних рівнів запобігання і
протидії корупції органами прокуратури, законодавча регламентація такої діяль-
ності, сучасний стан та шляхи її вдосконалення.
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регламентация такой деятельности, современное состояние, а также пути их
совершенствования.
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Pechenkin I. Current status of prosecutors criminological level to prevent and combat
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The author has given a legal descriptions of criminological levels of prevention and
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status, as well as ways to improve them.
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