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ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ НА МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 

Україна, відповідно до укладених нею міжнародних договорів, 
здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з 
іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійсню-
ють заходи щодо запобігання і протидії корупції. Міжнародна пра-
вова допомога та інші види міжнародного співробітництва у спра-
вах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними 
органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України [1].  

Так, Генеральна прокуратура України звертається із запитами 
про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під 
час досудового розслідування та розглядає відповідні запити інозем-
них компетентних органів. Міжнародно-правове співробітництво під 
час кримінального провадження на цьому напрямі здійснюють орга-
ни прокуратури відповідно до Конституції України, законодавства і 
міжнародних договорів, а також без договору – у випадках, коли для 
належної реалізації завдань і функцій прокуратури необхідне засто-
сування норм міжнародного права або взаємодія з іноземними дер-
жавними установами чи міжнародними організаціями. При цьому 
органи прокуратури повинні дотримуватися принципів взаємної 
поваги до національного суверенітету і прав людини, добросовісного 
виконання зобов’язань та невтручання у внутрішні справи іноземних 
держав. Положеннями Конвенції СНД про правову допомогу і правові 
відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах визначено, 
що зносини з питань видачі, кримінального переслідування, а також 
виконання слідчих доручень, здійснюються виключно Генеральними 
прокурорами Договірних Сторін [2]. 

Міністерство юстиції України звертається із запитами судів про 
міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час 
судового провадження та розглядає відповідні запити судів інозем-
них держав [3]. Також Міністерство юстиції є відповідальним за спів-
працю з GRECO та координує проведення Україною самооцінки щодо 
дотримання положень Конвенції ООН проти корупції, співробітництво 
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в межах тематичної платформи № 1 ініціативи ЄС «Східне партнерст-
во», присвяченої сфері боротьби з корупцією [4, с. 461]. 

Національне антикорупційне бюро України здійснює міжнародне 
співробітництво у межах своєї компетенції відповідно до законодав-
ства та міжнародних договорів України, а саме: здійснює правове 
співробітництво із компетентними органами іноземних держав, між-
народними організаціями з питань проведення оперативно-розшу-
кової діяльності, досудового розслідування на підставі законів та 
міжнародних договорів України; виступає як представник інтересів 
держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах 
справ про розшук, арешт, конфіскацію та повернення в Україну від-
повідного майна, захист прав та інтересів держави з питань, які сто-
суються виконання обов’язків НАБУ, залучає з цією метою юридич-
них радників, зокрема, іноземних; від імені України надає міжнародні 
доручення щодо проведення оперативно-розшукових та слідчих дій; 
укладає угоди про співробітництво з питань її повноважень з інозем-
ними і міжнародними правоохоронними органами та організаціями; 
звертається від імені України до іноземних державних органів в 
установленому законодавством України та відповідних держав по-
рядку; створює міжнародні слідчі групи та бере у них участь, відпо-
відно до цього закону та інших законодавчих актів та міжнародних 
договорів України; залучає до роботи іноземних експертів у боротьбі 
з корупцією [5]. Проте, не зважаючи на такий широкий перелік пов-
новажень, реалізувати їх НАБУ складно, зважаючи на колізію норм 
українського та міжнародного законодавства, де, як уже зазначалось 
вище, уповноваженим органом визнано лише Генпрокуратуру.  

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює 
співробітництво з органами, на які покладено запобігання та протидію 
корупції в іноземних державах, згідно з меморандумами про співробі-
тництво/взаємодію, які укладаються відповідно до законодавства 
України. В свою чергу, Національне агентство України з питань вияв-
лення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів здійснює співробітництво з органами іноземних 
держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, роз-
шуку та управління активами, іншими компетентними органами іно-
земних держав, відповідними міжнародними організаціями [4, с. 462]. 

Таким чином, в Україні створені і діють низка органів, уповно-
важених на міжнародне співробітництво в сфері запобігання і про-
тидії корупції. Їх діяльність в цій сфері, хоча і не позбавлена певних 
недоліків, проте є важливим чинником запобігання і протидії коруп-
ції як в Україні, так і в світі загалом. Оскільки в сучасних умовах 
запобігання і протидія корупції в світі виходить далеко за межі 
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географічних кордонів країн, а ефективне розкриття корупційних 
схем та притягнення винних до відповідальності можливо лише в 
рамках міжнародного співробітництва. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В УКРАЇНІ 

У своєму виступі хочу зазначити, що корупція є відображення 
стану суспільного організму. А тому її визначення як «параметра», 
що засвідчує рівень розбалансування соціального механізму, в своїй 
основі, має реальний ґрунт, хоч і не розкриває абсолютно всіх фак-
торів існування цього негативного явища. 

На мій погляд, суспільна небезпека корупції полягає в тому, що во-
на: призводить до гальмування та викривлення соціально-економічних 
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