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На даному етапі розвитку нашої держави,  потрібно активно протистояти 

зовнішньому ворогу, а також не забувати про  внутрішнього – який є не менш 

небезпечний. Таким чином, одну з найбільших загроз становить корупція, яка 

завдає значної  шкоди всім галузям суспільного життя та стосується кожного 

українця. Саме зараз гостро стоїть питання боротьби з цією «пошестю». І 

найбільші можливості щодо її подолання, на мою думку, мають органи 

прокуратури. 

Проаналізувавши дану проблему, я пропоную свої ідеї щодо подолання 

органами прокуратури корупції в нашій країні. Власні міркування я висвітлюю 

із запозичення  іноземного досвіду та з урахуванням вітчизняних реалій. 

Мої кроки полягають у наступному: 

1) Покращення рівня компетенції антикорупційних органів, а саме 

проведення підвищення професійного рівня їх працівників, здійснення 

всілякого роду практичних занять із залученням фахівців даного спрямування із 

зарубіжних країн та збільшення часу їх підготовки стосовно всілякого 

уникнення помилок, які дані особи можуть здійснити при  документації таких 

злочинів.  

2) Обов’язкове доведення справи кожної винної особи в 

корупційних діяннях до обвинувального вироку. Тобто повинно діяти 

безумовне правило, як в правоохоронних органах, так і в судовій системі: 

«Реальне покарання за вчинене діяння». У разі виявлення порушень слід 

відсторонити таку особу від виконання нею службових обов’язків без 

збереження заробітної плати до винесення вироку тій особі, яка 

обвинувачується в корупційних діях. 

3) Ініціювати прокуратурою збільшення розміру покарання для 

осіб, які вчинили корупційні злочини, прирівнявши  їх до особливо тяжких 

та унеможливити в майбутньому займати ними посади в державних 

органах чи установах.  



4) Здійснювати за ініціативою органів прокуратури судовий 

розгляд корупційних справ за участю присяжних. Така практика діє в 

багатьох країнах світу, що встановлює її високу ефективність. 

5) Залучення прокуратурою громадськості для постійного 

інформування ними випадків проявів корупції. Анонімні повідомлення 

повинні надходити на сайт прокуратури і бути розглянуті негайно. 

6) Запровадити на законодавчому рівні обов’язок усіх державних 

службовців звітувати перед прокуратурою  щоквартально  за кожну 

зароблену гривню ним самим чи членом його сім’ї. 

7)  Залучення раз на півріччя органами прокуратури 

європейських незалежних контролерів з організацій, які є не урядовими і 

незалежними, що допоможуть провести моніторинг та дати пропозиції 

щодо зменшення корупційних проявів. 

8) Очистка системи державних органів шляхом залучення до 

органів прокуратури нових молодих спеціалістів, з наданням переваги тим, 

які пройшли стажування в органах чи відділах по боротьбі з корупцією за 

кордоном. 

9) Запровадити позапланову перевірку органами прокуратури 

будь-яких державних органів та установ на предмет виявлення 

корупційних правопорушень. 

10) Висвітлення діяльності органів прокуратури щодо 

розслідування ними корупційних злочинів в ЗМІ в спеціалізованому 

періодичному виданні.  

Ось таке моє бачення протидії корупції органами прокуратури в нашій 

країні. І я маю надію, що вона обов’язково буде подолана!  


