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Після Революції Гідності, Україна почала стрімко впроваджувати різного 

роду реформи, включаючи й антикорупційні, які мають одне із ключових 

значень для Країни. Незважаючи на те, що на даний час ефективна реалізація 

антикорупційних реформ не стала реальністю, наша Країна, так і органи 

прокуратури мають великі можливості для змін. Щоб виправдати очікування 

громадян України та повернути їхню довіру, реформи по боротьбі із корупцією 

мають бути посилені не лише на папері, а й на практиці. Належне 

впровадження та ефективне їх застосування у практичному аспекті, свідчитиме, 

що Україна справді є готова боротися з корупцією. Важливу роль у цьому 

відіграють й органи прокуратури. Тому, пропоную для подолання корупції 

застосувати нижченаведені кроки, оскільки вважаю, що саме вони зможуть 

ефективно побороти корупцію: 

Крок 1. Створення окремого відділу по боротьбі із корупцією у органах 

прокуратури усіх рівнів. Основним завданням даного відділу було б здійснення 

нагляду за дотримання ж самими прокурорами норм Закону України «Про 

запобігання та протидію корупції». 

Крок 2.  Впровадження спрощеної системи повідомлення громадянами 

про корупційні дії, згідно якої заяви про вчинення корупційних дій  

реєструвалися б у єдиному реєстрі та були обов’язковими для розгляду 

Національним Антикорупційним бюро України.  

Крок 3. Запровадження системи автоматичного розподілу справ між 

прокурорам на основі відповідних стандартів, зокрема, суворого контролю, які 

уберегли б таку систему від усіх можливих протиправних втручань. 

Крок 4. Застосування поліграфу, як одного із засобів у збиранні доказів у 

справі про вчинення корупційних правопорушень. Дане впровадження надало б 

змогу проводити перевірку осіб причетних до корупційних злочинів на 

поліграфі та використовувати такі дані як доказову базу.  

Крок 5. Позбавлення будь-якого імунітету прокурорів. Спрощена 

процедура обшуку, затримання будь-яких осіб, які підозрюють у вчиненні 

корупційних правопорушень. 



Крок 6. Впровадження принципу «доведи, що купив майно не за 

неправомірну вигоду». Даний принцип застосовувався б лише до тих осіб та їх 

родичів, які не в змозі довести, що купили майно законно. 

Крок 7. Істотне збільшення зарплати працівникам прокуратури усіх 

рівнів. 

Крок 8. Посилення кримінальної відповідальності як і для тих, хто 

отримує неправомірну вигоду, так і для тих хто її пропонує та для тих, хто 

сприяє цьому. 

Крок 9. Прозорість розслідування. Полягає у залученні незалежних 

громадських організацій, під час здійснення заходів протидії корупційних 

правопорушень. Саме це дасть можливість  зробити прозорим увесь процес 

розкриття корупційних правопорушень і повернути довіру громадян України до 

правоохоронних органів. 

Крок 10. Створення спеціальних «служб провокаторів». Основним 

завданням якого було б виявлення потенційних корупціонерів, які б 

погоджувалися на провокації співробітників даної служби щодо отримання 

неправомірної вигоди. 

Враховуючи вищевикладені кроки, вважаю, що впровадження їх призведе 

до ефективної боротьби із корупцією та вдосконалить роботу органів 

прокуратури на рівні із іншими країнами Європейського Союзу, які успішно 

подолали корупцію. 

 
 

 


