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УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК ВАГОМОГО ЧИННИКА  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
В умовах євроінтеграції України виникає необхідність удоскона-

лення органів прокуратури. Про це свідчить, зокрема те, що 26 верес-
ня 1995 року Парламентська Асамблея Ради Європи зазначила, що 
Україна повинна реформувати орган прокуратури, який буде відпові-
дати європейським стандартам. І ось, на сьогоднішній момент, коли 
минуло вже 20 років ми досі обговорюємо питання щодо поліпшення 
цього органу в умовах європейської інтеграції. Враховуючи те, що 
Україна – правова держава, та Конституція проголошує принцип вер-
ховенства права, суспільство повинно бути зацікавлене, в тому, щоб 
даний принцип був належним чином гарантований не тільки форма-
льно, а ще й фактично.  

Однією з таких гарантій є належне виконання своїх обов’язків 
прокурорами та поліпшення законодавства щодо їх діяльності. Тому, 
це питання важливе не тільки для прокурорів та державних посадових 
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осіб, а також і для всього нашого суспільства.  
Сьогодні, в Україні діє закон України «Про прокуратуру», який 

було прийнято 14 жовтня 2014 року з метою приведення норм зако-
нодавства нашої держави у відповідність до вимог, які диктує нам 
Європа[1].  

З приводу цього експерти Ради Європи та Європейської комісії 
«За демократію через право» наголосили на тому, що даний закон є 
доброю основою для реформування прокуратури відповідно до між-
народних стандартів[2]. 

На даний момент головною задачею прокуратури є повернення 
довіри громадян, що можна досягти завдяки: 

1. Прозорості, а саме за необхідності інформувати громадян про 
прийняті ними рішення. 

2. Застосування законодавства з додержанням принципу рівності 
перед законом. 

3. Законності та верховенства права. 
4. Політичній підтримці. Важливо знайти баланс між прокурора-

ми, громадськістю та політиками. 
5. Істотним кадровим змінам. 
6. Запозиченням західних моделей реформування. 
Наразі, одним з першочергових завдань на шляху реформування 

органів прокуратури повинне стати подолання корупції. Оскільки 
прокурори – це представники влади, які від імені та в інтересах суспі-
льства покликані здійснювати контроль за додержанням законодавст-
ва та віднайти баланс між правами людей та ефективністю процесу 
розслідування кримінальних правопорушень, то корупційні прояви в 
цій сфері просто недопустимі. Звісно, це завдання не просте, але ціл-
ком можливе.  

Також, не менш важливим є покращення співпраці прокурорів та 
правоохоронних органів. Для цього, необхідно дещо змінити культу-
ру, позбутися бюрократії, що допоможе налаштувати прокурорів та 
працівників правоохоронних органів на спільну співпрацю для досяг-
нення єдиної мети та цілей. 

На наш час, в Україні вже існує позитивна практика з цього боку. 
Це можна помітити на плідній співпраці між Спеціалізованою анти-
корупційною прокуратурою України та Національним антикорупцій-
ним бюро. Фахівці цих двох установ рішуче налаштовані зламати ста-
рі звички для побудови світлого майбутнього України. 
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Отже, реформування органів прокуратури України необхідно 
продовжувати, беручи до уваги досвід європейських країн пострадян-
ського типу, оскільки прокуратура відіграє важливу роль у додержан-
ні принципу верховенства права та у боротьбі з корупцією. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК У СФЕРІ НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
 
Україна стала на шлях розбудови правової держави та створення 

власної моделі надання безоплатної правової допомоги. Кроком впе-
ред в цьому напрямку стало прийняття Закону України «Про безопла-
тну правову допомогу» від 02 червня 2011 року [1, с. 324]. Відповідно 
до п. 1 ч. 1 ст. 1 цього Закону безоплатна правова допомога – це такий 
вид правової допомоги, яка гарантується державою та повністю або 
частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів та інших джерел і надходжень [2]. Існування в 
державі такого явища як безоплатна правова допомога свідчить про 
гарантування та реалізацію одного з конституційних прав будь-якої 
сучасної демократичної держави – права на правову допомогу. 

Серед основних принципів безоплатної правової допомоги стат-
тею 5 Закон України «Про безоплатну правову допомогу» встановлює 
такі: 1) верховенство права; 2) законність; 3) доступність безоплатної 


