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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Сучасне цивілізоване суспільство характеризується 

значною кількістю соціально-правових проблем, однією з найбільш болючих 
серед яких виступає корупція. Негативний вплив зазначеного явища на 
процеси державотворення, розвитку економічних зв’язків та задоволення 
побутових потреб громадян є надзвичайно великим. Не тільки Україна 
потерпає від корупції – остання притаманна тією чи іншою мірою багатьом 
країнам світу. Однак провідні держави світу із сильною економікою мають 
нижчий рівень корупції, ніж в Україні, що пояснюється тривалим часом 
протидії цьому явищу та створенням спеціально уповноважених органів по 
боротьбі з корупцією. 

Протягом кількох останніх років було декілька спроб створити 
ефективний орган у сфері боротьби, протидії та запобіганню корупції в нашій 
державі. Наприкінці 2014 р. – початку 2015 р. такі спроби закінчилися 
створенням Національного антикорупційного бюро України та Національного 
агентства з питань запобігання корупції. Зазначені органи покликані 
кардинально зменшити рівень корупційних та пов’язаних з ними 
правопорушень вже найближчим часом. Разом з тим діяльність новостворених 
органів має спиратися на відповідну нормативно-правову базу та 
методологічне підґрунтя, що вимагає проведення відповідних наукових 
пошуків та надання обґрунтованих рекомендацій.  

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації складають роботи 
В.Б. Авер'янова, С.С. Алєксєєва, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, 
О.І. Безпалової, В.Т. Білоуса, Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, 
О.Ю. Дрозда, В.В. Дурдинца, Д.В. Журавльова, В.В. Зуй, В.І. Курила, 
Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, А.П. Коренєва, Б.М. Лазарева, В.М. Марчука, 
МЛ. Масленікова, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, А.О. Селіванова, 
А.В. Серьогіна, Г.А. Туманова, В.О. Шамрай, В.А. Юсупува, О.М. Якуби та ін.  

Автором використано праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 
адміністративного права, зокрема: К.М. Абдієва, С.М. Алфьорова, 
Л.В. Астаф’єва, Л.В. Багрій-Шахматова, О.М. Бандурки, О.В. Білова, 
С.О. Бондар, П.О. Кабанова, О.Г. Кальмана, В.С. Комісарова, 
В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецової, В.В. Лунєєва, С.В. Максимова, 
М.І. Мельник, О.І. Мізерії, А.В. Наумова, Є.В. Невмержицького, 
О.П. Рябченко, О.Г. Скрипнік, А.А. Стародубцева, С.О. Халюк, В.І. Чебан, 
М.І. Хавронюка, Є.О. Шевченко, М.В. Щедріна, Ю.В. Юрченко та ін. 

Однак досі питання адміністративно-правового регулювання організації 
та функціонування Національного антикорупційного бюро України не були 
предметом ґрунтовних наукових досліджень. Водночас створення зазначеного 
органу тільки відбувається, цей процес супроводжується протилежними за 
змістом коментарями вищих посадових осіб держави; позиція пересічних 
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громадян щодо очікуваної діяльності Бюро є до кінця не визначеною. У 
зв’язку з цим виникає необхідність комплексного та ґрунтовного вивчення 
різноманітних аспектів адміністративно-правових основ діяльності названого 
органу. Це дозволить виявити особливості правопорушень, для запобігання 
яким створено цей орган, дослідити його повноваження, а також визначити 
прогалини та недоліки законодавства в цій сфері та надати практичні 
рекомендації щодо їх усунення з тим, щоб підвищити ефективність діяльності 
Національного антикорупційного бюро України. 

Таким чином, необхідність уточнення окремих питань у сфері 
запобігання корупції, недосконалість правового регулювання у цій сфері та 
потреба у гармонізації національного законодавства відповідно до вимог 
міжнародних стандартів обумовлюють актуальність і вказують на необхідність 
комплексного дослідження проблем адміністративно-правових основ 
діяльності Національного антикорупційного бюро України, а також 
удосконалення законодавства в цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано відповідно до Переліку пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-
2019 рр., затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 № 275, а також у 
межах науково-дослідної роботи Міжрегіональної академії управління 
персоналом «Теоретико-методологічні засади становлення української 
державності і соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та 
психологічні проблеми» на 2014-2018 рр. (номер державної реєстрації 
0113U007698). 

Проблематика дослідження безпосередньо випливає з положень 
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, а 
також Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої 
Указом Президента України від 14.03.2016 № 92/2016. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Міжрегіональної академії 
управління персоналом 24.09.2014 (протокол № 8). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
визначенні поняття, сутності та особливостей адміністративно-правових основ 
діяльності Національного антикорупційного бюро у сучасних умовах 
європейської інтеграції в Україні, що дозволить обґрунтувати ряд теоретичних 
положень та надати практичні рекомендації і пропозиції щодо удосконалення 
положень адміністративного законодавства в цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації заплановано вирішити 
такі основні задачі:  

– визначити негативні наслідки корупції в різних сферах суспільних 
відносин у сучасних умовах;  
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– охарактеризувати правове та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Національного антикорупційного бюро України;  

– встановити місце Національного антикорупційного бюро в системі 
органів державної влади України; 

– визначити поняття принципів діяльності Національного 
антикорупційного бюро України, здійснити їх класифікацію; 

– розглянути повноваження та компетенцію Національного 
антикорупційного бюро України, охарактеризувати їх співвідношення;  

– сформулювати поняття та види гарантій діяльності Національного 
антикорупційного бюро України; 

– охарактеризувати сутність та особливості юридичної відповідальності 
Національного антикорупційного бюро України;  

– розглянути шляхи удосконалення адміністративно-правового 
регулювання основ діяльності Національного антикорупційного бюро України.  

Об’єктом дослідження є суспільні правовідносини, які формуються під 
час діяльності Національного антикорупційного бюро України.  

Предмет дослідження становлять адміністративно-правові основи 
діяльності Національного антикорупційного бюро України. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя дослідження становлять 
загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми наукового пізнання. Це 
обумовлюється системним підходом, за допомогою якого розглянуто всі 
порушені питання в їх непорушному взаємозв’язку. 

Під час розв’язання поставлених задач застосовувалися такі спеціальні 
методи дослідження, як: гносеологічний, порівняльно-правовий, аналітичний, 
структурно-функціональний, статистичний, індуктивний метод. 

Гносеологічний метод дослідження (підрозділи 1.1, 2.4, 2.5) дозволив 
визначити поняття та особливості корупції як соціального явища, з’ясувати 
гарантії діяльності, а також юридичну відповідальність Національного 
антикорупційного бюро України. Порівняльно-правовий метод (підрозділи 1.2, 
1.3, 3.1, 3.2) покладено в основу аналізу законодавства у досліджуваній сфері в 
Україні, а також компаративного аналізу відповідних норм вітчизняного та 
міжнародного права. Аналітичний метод (підрозділи 1.3, 2.1, 2.4 та 3.1) надав 
можливість встановити необхідність вдосконалення адміністративного 
законодавства, що регламентує діяльність Національного антикорупційного 
бюро України. Структурно-функціональний аналіз (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3) 
дозволив визначити відповідність нормативно-правових актів у сфері 
адміністративно-правового регулювання основ діяльності вказаного органу 
реальним суспільним відносинам у цій сфері. Метод статистичного аналізу 
(підрозділи 1.1, 1.2) було використано під час роботи з офіційно-
статистичними матеріалами, звітами органів влади щодо стану протидії 
корупції. Використання індуктивного методу (підрозділи 3.1 та 3.2), 
сукупності отриманих та розглянутих даних дозволяє підтвердити висновок 
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про необхідність вдосконалення деяких положень адміністративного 
законодавства у сфері регулювання діяльності Національного 
антикорупційного бюро України, Закону України «Про запобігання корупції», 
що сприятиме підвищенню ефективності реалізації вказаним органом своїх 
адміністративних повноважень, а також необхідність розвитку його 
адміністративно-правового статусу. 

Інформаційну базу роботи складають Конституція України, Кодекс 
України про адміністративні правопорушення, чинні законодавчі та інші 
нормативно-правові акти, які регулюють адміністративно-правові основи 
діяльності Національного антикорупційного бюро України. Емпіричну базу 
дослідження становить судова практика, офіційна статистика про стан 
корупції тощо.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 
наукові праці фахівців у галузі філософії, загальної теорії держави і права, 
адміністративного права, інших галузевих правових наук, у тому числі 
зарубіжних дослідників. Нормативною основою дослідження є Конституція 
України, чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також 
проекти нормативних актів, що визначають правові засади функціонування 
Національного антикорупційного бюро України. У ході дисертаційного 
дослідження було також використано законодавство зарубіжних країн 
(Австралія, Аргентина, Бельгія, Еквадор, Норвегія, Корея, Латвія, Литва, 
Румунія, Сінгапур, Словацька Республіка, Таїланд, Хорватія та інші), досвід 
яких щодо правового регулювання та організації діяльності правоохоронних 
органів може бути використаний в Україні.  

Інформаційну та емпіричну основу дисертації становлять узагальнення 
практики діяльності судів, прокуратури та органів внутрішніх справ, політико-
правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане 
дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній юридичній науці 
адміністративного права комплексним правовим дослідженням всіх аспектів 
регулювання адміністративно-правових основ діяльності Національного 
антикорупційного бюро України з урахуванням положень законів України 
«Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро 
України». У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових 
положень і висновків: 

уперше: 
– обґрунтовано, що Національне антикорупційне бюро в системі органів 

державної влади України є органом зі спеціальним статусом, оскільки не 
належить до органів жодної гілки влади в класичному розумінні, має 
особливий правовий статус, підзвітний законодавчій та виконавчій владі, а 
також Президенту, підконтрольний Комітету Верховної Ради України з питань 
запобігання і протидії корупції;  



5 

– здійснено класифікацію гарантій діяльності Національного 
антикорупційного бюро України на загальні (економічні, соціальні, політичні, 
ідеологічні) та спеціальні (юридичні); міжнародно-правові, регіональні, 
загальнодержавні, автономні; матеріальні та процесуальні адміністративно-правові;  

– охарактеризовано з точки зору професійної спрямованості 
компетенцію Національного антикорупційного бюро України, нормативне 
закріплення якої є способом адміністративно-правового регулювання 
поведінки зазначеного суб’єкта права, а також способом регламентації 
суспільних відносин у сфері запобігання корупції; 

удосконалено: 
– визначення негативних наслідків корупції в різних сферах суспільних 

відносин у сучасних умовах, зокрема: розширення тіньового сектору 
економіки, що, у свою чергу, призводить до втрати фінансових важелів 
управління, наслідком чого стає зменшення надходжень до бюджету; 
порушення конкурентних механізмів ведення бізнесу, що призводить до 
зменшення ефективності господарських процесів; неефективного розподілу та 
витрат бюджетних коштів; зниження привабливості економіки для іноземних 
інвесторів; збільшення витрат та зниження продуктивності тощо;  

– поняття гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро 
України, під яким розуміються умови та засоби забезпечення функціонування 
зазначеного органу, створювані державою для попередження, виявлення, 
припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень 
зазначеним органом, а також запобігання вчиненню нових; 

– категорію «принципи діяльності Національного антикорупційного 
бюро України» як нормативно закріплені положення, що відображають ідеї з 
узагальнення досвіду і закономірності нормального розвитку правовідносин та 
регламентують функціонування зазначеного органу; 

– визначення поняття процедури притягнення до адміністративної 
відповідальності працівника Національного бюро як системи 
взаємообумовлених, логічних та функціонально послідовних процесуальних 
дій, що характеризуються однорідністю діяльності та єдиною метою;  

дістало подальшого розвитку: 
– поняття правового забезпечення діяльності Національного 

антикорупційного бюро України, під яким слід розуміти систему правових 
норм, що містяться в нормативно-правових актах щодо регулювання 
діяльності зазначеного органу; 

– класифікація принципів діяльності Національного антикорупційного 
бюро України залежно від поширеності на органи державної влади: загальні 
(служіння народу України; демократизму і законності; гуманізму і соціальної 
справедливості; пріоритету прав людини і громадянина; професіоналізму, 
компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; персональної 
відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни; поваги 
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дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб) та 
спеціальні (верховенства права; безсторонності та справедливості; незалежності; 
підконтрольності і підзвітності суспільству та визначеним законом державним 
органам; відкритості для демократичного цивільного контролю; політичної 
нейтральності і позапартійності; взаємодії з іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями); 

– співвідношення повноважень та компетенції Національного бюро. 
Межами компетенції виступають повноваження, які не допускають 
перехрещення сфер діяльності кількох органів державної влади, чим сприяють 
уникненню подвійного впливу на однорідні суспільні відносини; 

– визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового 
регулювання основ діяльності Національного антикорупційного бюро України: 
1) нормативно-правового забезпечення; 2) структури; 3) взаємовідносини з 
іншими суб’єктами, в тому числі міжнародне співробітництво;  

– пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного 
інформаційного законодавства з таких питань, як: характеристика спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції; визначення поняття 
«Національне антикорупційне бюро України», його підпорядкування та 
матеріально-технічного забезпечення; загальні правила поведінки державних 
службовців; підстави звільнення з посад Директора та працівників бюро; 
визначення осіб начальницького складу та працівників Національного бюро, а 
також строк їх стажування.  

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 
дисертації положення можуть бути використані у:  

– науково-дослідній сфері – для дослідження проблем адміністративно-
правових основ діяльності Національного антикорупційного бюро України 
(акти впровадження Науково-дослідного інституту публічного права від 
25.12.2015 та 13.01.2016); 

– правотворчості – для підготовки і внесення змін до ряду законодавчих 
та підзаконних актів з питань діяльності правоохоронних органів;  

– правозастосовчій діяльності – для удосконалення діяльності 
Національного бюро у ході реалізації покладених на нього функцій;  

– навчальному процесі – при підготовці підручників та навчальних 
посібників з дисциплін «Адміністративне право України», «Правоохоронна 
діяльність» та інших дисциплін адміністративно-правового характеру, а також 
при проведенні занять з цих дисциплін (акт впровадження Інституту права 
імені князя Володимира Великого МАУП від 10.09.2015). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, 
теоретичні та практичні висновки й рекомендації були оприлюднені на 
науково-практичних конференціях: «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ 
столітті»: (Дніпропетровськ, 2015), «Новітні тенденції сучасної юридичної 
науки» (Дніпропетровськ, 2015).  
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Публікації. Основні результати дисертації викладено у дев’яти 
наукових працях, з яких сім – наукові статті, опубліковані в наукових фахових 
виданнях України та зарубіжних наукових виданнях, а також дві тези 
доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою й задачами 
дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять 
десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Повний 
обсяг дисертації становить 209 сторінок, з яких основного змісту – 186 
сторінок. Список використаних джерел складається зі 186 найменувань і 
займає 18 сторінок, додаток викладено на 5 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі визначено актуальність теми роботи, ступінь наукової 
розробки проблеми, вказано на зв’язок роботи з напрямами наукових 
досліджень, мету і задачі дослідження, його об’єкт, предмет, обґрунтовано 
необхідність використання конкретних методів, охарактеризовано наукову 
новизну роботи, її значення у практичній, науково-дослідній та навчально-
науковій діяльності, висвітлено дані про апробацію і публікацію результатів 
дослідження, відображено структуру дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика діяльності 
Національного антикорупційного бюро України» складається з трьох 
підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Характеристика корупції як соціально-правового 
явища» зазначено, що попередження, виявлення та припинення корупційних 
правопорушень, усунення причин та умов, що їм сприяють, набувають 
особливого значення, від чого залежить не просто майбутнє нашої країни, але і 
сам факт її подальшого існування. 

Досліджено різні підходи до розуміння сутності корупції. Визначено 
перелік суб’єктного складу корупційних діянь, а саме: посадові та службові 
особи органів державної влади, місцевого та суддівського самоврядування, 
інших юридичних осіб, народні засідателі і присяжні, особи, що надають 
публічні послуги або виконують роботу чи надають послуги за договором з 
юридичною особою. 

Встановлено, що, виходячи із нормативного визначення, можна виділити 
такі форми корупції: 1) одержання неправомірної вигоди; 2) прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди; 3) надання неправомірної вигоди; 
4) обіцянка/пропозиція такої вигоди. Існують також інші форми корупції. 

У підрозділі 1.2 «Сучасний стан запобігання корупції в Україні» 
охарактеризовано систему заходів запобігання корупції. Зазначено, що у 
найбільш стислому поданні система «комплаєнс» являє собою набір принципів, 
правил і методів протидії корупційним явищам; це система стандартів і 
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процедур приведення у нормативно-правовий порядок (насамперед, 
антикорупційний) найбільш важливих сфер і сегментів економіки. 

Аргументовано, що антикорупційна експертиза може здійснюватися 
такими суб’єктами: 1) Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і 
протидії корупції; 2) Міністерство юстиції України; 3) Національне агентство з 
питань запобігання корупції; 4) фізичні особи, громадські об’єднання, 
юридичні особи. 

Аргументовано, що антикорупційна експертиза сприяє запобіганню 
корупції шляхом спрощення нормативних процедур, адміністративних послуг 
тощо. Наголошено на необхідності підвищення кваліфікації осіб, що її 
здійснюють. Адже нормативно-правові акти приймаються в усіх сферах 
суспільних відносин, а працівники органів державної влади, що здійснюють 
антикорупційну експертизу, є переважно фахівцями за однією спеціальністю, в 
основному юриспруденцією. У зв’язку з цим підвищується роль та значення 
участі громадськості, експертного середовища у виявленні ознак 
корупціоногенних факторів при проведенні антикорупційних експертиз. 

У підрозділі 1.3 «Правове забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро України» підкреслено, що під правовим 
забезпеченням діяльності Національного антикорупційного бюро України слід 
розуміти систему правових норм, що містяться в нормативно-правових актах 
щодо регулювання діяльності зазначеного органу. 

Наголошено, що вказаний орган покликаний запобігати та протидіяти не 
адміністративним, а саме кримінальним правопорушенням, тобто злочинам, 
що вчиняються лише вищими посадовими особами. 

Обґрунтовано, що повноважень зі створення Національного 
антикорупційного бюро Президент згідно з Конституцією України не має, що 
спричиняє чимало запитань стосовно конституційності прийнятого закону та 
законності виділення бюджетних коштів для забезпечення функціонування 
органу, створеного в антиконституційний спосіб, тощо. Втім Указом 
Президента України «Про утворення Національного антикорупційного бюро 
України» зазначений орган таки створено. 

Запропоновано ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» викласти в такій редакції: «Національне 
антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, на який 
покладається попередження, виявлення та припинення корупційних 
правопорушень, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, становлять 
загрозу національній безпеці та віднесені до його підслідності».  

Розділ 2 «Особливості адміністративно-правового статусу Національного 
антикорупційного бюро України» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Місце Національного антикорупційного бюро в системі 
органів державної влади України» зазначено, що від місця органу в державі 
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залежать його компетенція, повноваження, принципи діяльності, 
взаємовідносини з іншими органами державної влади, місцевого 
самоврядування, фізичними та юридичними особами. 

Узагальнено, що характеристика місця Національного антикорупційного 
бюро в системі органів державної влади України передбачає дослідження 
таких питань: ким створюється та ліквідується зазначений орган; за чий 
рахунок фінансується; кому він є підзвітним та підконтрольним; хто призначає 
(обирає) керівника і яким чином призначаються на посади керівники 
структурних підрозділів вказаного органу; якими є мета та завдання, а також 
компетенція і повноваження цього органу. 

Встановлено, що аналіз порядку створення, компетенції та повноважень 
досліджуваного органу дає підстави стверджувати про неможливість 
віднесення Національного антикорупційного бюро України до органів 
законодавчої чи судової влади. Вказаний орган має властивості органів 
виконавчої влади, а також державних органів зі спеціальним статусом. 

У підрозділі 2.2 «Принципи діяльності Національного антикорупційного 
бюро України» визначено, що принципи діяльності Національного 
антикорупційного бюро України – це нормативно закріплені положення, що 
відображають ідеї з узагальнення досвіду і закономірності нормального 
розвитку правовідносин та регламентують функціонування зазначеного органу.  

Доведено, що система принципів діяльності Національного 
антикорупційного бюро України має включати: 1) загальні: служіння народу 
України; демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості; 
пріоритету прав людини і громадянина; професіоналізму, компетентності, 
ініціативності, чесності, відданості справі; персональної відповідальності за 
виконання службових обов'язків і дисципліни; поваги дотримання прав та 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 2) спеціальні: верховенства 
права; безсторонності та справедливості; незалежності; підконтрольності і 
підзвітності суспільству та визначеним законом державним органам; 
відкритості для демократичного цивільного контролю; політичної 
нейтральності і позапартійності; взаємодії з іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями. 

У підрозділі 2.3 «Повноваження та компетенція Національного 
антикорупційного бюро України» звертається увага, що нормативне 
закріплення за цим органом повноважень та предмета відання є способом 
адміністративно-правового регулювання поведінки зазначеного суб’єкта 
права, а також способом регламентації суспільних відносин у сфері 
запобігання корупції. Повнота та правильність нормативного закріплення 
повноважень та компетенції всіх та кожного органу державної влади значним 
чином впливає на ефективність діяльності всього державного апарату, її 
узгодженість, своєчасність та чіткість. Від повноважень та компетенції 
залежить оперативне і зважене прийняття рішень у сфері запобігання корупції. 
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Обґрунтовано, що права Національного антикорупційного бюро України 
можна класифікувати за такими критеріями: 1) за стадією кримінального 
процесу: у сфері оперативно-розшукової діяльності; на етапі досудового 
розслідування; на етапі судових проваджень; при виконанні судових рішень 
тощо; 2) за змістом діяльності: інформаційно-аналітичні (збирання та аналіз 
інформації); забезпечувальні (щодо доказів); взаємодії та співпраці; усунення 
причин та умов корупційних правопорушень; судові (щодо визнання угод 
недійсними, представництва держави в іноземних органах); правоохоронні. 

Відстоюється позиція, що компетенція становить сферу діяльності 
органу державної влади. Повноваження передбачають конкретні можливості 
органу державної влади щодо виконання покладених на нього функцій у 
рамках визначеної компетенції. Оскільки діяльність органів державної влади 
ґрунтується на принципі «дозволено те, що дозволено», то сфера їх діяльності, 
тобто компетенція, повинна мати певні межі. Такими межами виступають 
повноваження, які не допускають перехрещення сфер діяльності кількох 
органів державної влади, чим сприяють уникненню подвійного впливу на 
однорідні суспільні відносини. 

У підрозділі 2.4 «Гарантії діяльності Національного антикорупційного 
бюро України та їх класифікація» визначено, що гарантії діяльності 
Національного антикорупційного бюро України – це умови та засоби 
забезпечення функціонування зазначеного органу, створювані державою для 
попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень зазначеним органом, а також запобігання вчиненню нових. 

Зазначено, що до матеріальних адміністративно-правових гарантій 
діяльності досліджуваного органу можна віднести: а) закріплення кола 
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Національного 
антикорупційного бюро України; б) визначення підстав юридичної, зокрема 
адміністративної, відповідальності працівників досліджуваного органу; 
в) визначення вимог до Директора та працівників Національного 
антикорупційного бюро України; г) визначення компетенції та повноважень 
Національного антикорупційного бюро України; г) встановлення строків 
діяльності керівного органу зазначеної юридичної особи публічного права; 
д) встановлення спеціальних звань осіб начальницького складу тощо.  

Визначено, що адміністративно-процесуальні гарантії створюють 
необхідні умови для реалізації матеріальних адміністративних норм. До таких 
гарантій належать: а) законодавче визначення та дотримання процедури 
запобігання, виявлення, припинення корупційних правопорушень; 
б) встановлення переліку працівників, на яких покладається виконання 
повноважень Національного антикорупційного бюро України; в) нормативне 
визначення обставин, що мають значення для кваліфікації корупційного 
правопорушення; г) встановлення порядку застосування працівниками 
вказаного органу спеціальних засобів; д) забезпечення процедури контролю за 
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діяльністю Національного антикорупційного бюро України; е) визначення 
порядку взаємодії з іншими органами державної влади та місцевого 
самоврядування, фізичним та юридичними особами тощо. 

Зазначено, що державою закріплено низку юридичних гарантій 
функціонування Національного антикорупційного бюро. Практичне їх 
застосування має бути підкріплено загальними гарантіями, що мають 
включати як соціально-економічний, так і політико-ідеологічний блоки. 

У підрозділі 2.5 «Юридична відповідальність Національного 
антикорупційного бюро України» зазначено, що адміністративною 
відповідальністю працівника Національного антикорупційного бюро України 
слід вважати вид юридичної відповідальності, що полягає у застосуванні 
адміністративних стягнень до такого працівника в разі вчинення ним 
адміністративного правопорушення. 

Розглянуто підстави адміністративної відповідальності зазначених осіб, 
зокрема нормативну, фактичну та процесуальну. 

Встановлено, що до відповідальності працівники Національно бюро 
можуть притягатися як у загальному, так і у спеціальному порядку – залежно 
від вчиненого правопорушення. У загальноправовому порядку зазначені особи 
можуть бути притягнуті до всіх видів юридичної відповідальності. У зв’язку з 
порушенням вимог та обов’язків, що входять до їх адміністративно-правового 
статусу, працівники вказаного органу можуть притягатися до юридичної 
відповідальності у спеціальному порядку. 

Виділено такі особливості адміністративної відповідальності працівників 
Національного антикорупційного бюро України: 1) наявність загальної та 
спеціальної нормативної підстави притягнення до адміністративної 
відповідальності; 2) настання відповідальності при вчиненні корупційних діянь 
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; 3) здійснення 
адміністративного провадження за правилами службового підпорядкування; 
4) неможливість застосування до зазначених працівників таких видів стягнень, як 
громадські роботи, виправні роботи й адміністративний арешт; 5) можливість 
уповноважених органів та посадових осіб замість накладення стягнення передати 
матеріали про адміністративне правопорушення іншим органам та посадовим 
особам з метою застосування дисциплінарної відповідальності. 

Розділ 3 «Шляхи розвитку адміністративно-правових основ 
діяльності Національного антикорупційного бюро України» складається з 
двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Шляхи удосконалення адміністративно-правового 
регулювання основ діяльності Національного антикорупційного бюро України» 
встановлено, що до першочергових завдань слід віднести формування штату 
працівників Національного бюро, зокрема детективів та інших фахівців, що 
безпосередньо виконують функції з виявлення та припинення корупційних 
правопорушень. 
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Визначено, що удосконалення адміністративно-правового регулювання 
основ діяльності Національного антикорупційного бюро України має 
торкнутися таких його аспектів: 1) нормативно-правове забезпечення 
діяльності Національного бюро; 2) удосконалення структури цього органу; 
3) взаємовідносини з іншими суб’єктами, в тому числі міжнародне 
співробітництво. 

Аргументовано, що управління зовнішніх комунікацій, відділ 
документообігу та відділ забезпечення роботи Директора бюро доцільно 
об’єднати в секретаріат, позбувшись зайвих посад начальницького складу. 
Залежно від призначення та компетенції слід об’єднати оперативно-технічне 
управління або з управлінням інформаційно-аналітичних систем та технологій, 
або з управлінням спеціальних операцій. Недоцільним уявляється також 
окреме функціонування управління фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення, оскільки фінансове забезпечення відноситься до управління 
бухгалтерського обліку та звітності, а матеріально-технічне забезпечення 
взагалі не притаманне діяльності органу влади, оскільки Національне бюро не 
здійснює випуск продукції.  

Зазначено, що питання про закупівлю товарів, робіт та послуг має 
вирішуватися начальниками відповідних підрозділів із залученням Комітету з 
конкурсних торгів та бухгалтерії. Сектор внутрішнього аудиту доцільно 
приєднати до управління внутрішнього контролю, оскільки вказані підрозділи 
можуть дублювати повноваження. 

Обґрунтовано, що до структури Національного антикорупційного бюро 
України мають входити: 1) підрозділ детективів; 2) управління аналітики та 
обробки інформації; 3) управління інформаційно-аналітичних систем та 
технологій; 4) управління бухгалтерського обліку та звітності; 5) управління 
спеціальних операцій; 6) юридичне управління; 7) секретаріат; 8) управління 
внутрішнього контролю та аудиту; 9) режимно-секретний відділ. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід запобігання корупції та можливість 
його використання в Україні» підкреслено, що органи по боротьбі з корупцією 
у всьому світі мають аналогічну мету та завдання, натомість їх функції, методи 
та практика діяльності вельми відрізняються між собою. Охарактеризовано 
окремі моделі організації та функціонування державних органів по боротьбі з 
корупцією.  

Звертається увага на недоцільність і нелогічність створення при 
кожному вищому органі влади власного органу боротьби з корупцією. У 
складі Уряду функціонує Міністерство внутрішніх справ, яке має достатньо 
повноважень щодо протидії та припинення корупційних правопорушень. 
Органи зі спеціальним статусом, якими є Генеральна прокуратура України та 
підпорядковані їй прокуратури, а також Служба безпеки України, також мають 
боротися з корупцією. Національне агентство з питань запобігання корупції 
відповідає перед Верховною Радою України. Національне антикорупційне 
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бюро України діє при Президенті України.  
Аргументовано, що вже в найближчому майбутньому варто очікувати 

реформу правоохоронних органів, що покликані запобігати корупційним 
проявам. У зв’язку з цим слід сконцентрувати основну увагу на впровадженні 
вже випробуваних та відомих у світовій практиці чинників щодо успішної 
протидії правопорушенням у цій сфері: 1) відкритість політики органів 
державної влади та місцевого самоврядування; 2) незалежність засобів масової 
інформації; 3) зрозумілість для громадян процесу прийняття чиновниками 
рішень; 4) наявність інституцій громадянського суспільства, що здатні реально 
контролювати діяльність окремих органів влади; 5) свобода поширювати 
власні погляди, що не переслідувалися б з боку правлячої еліти, тощо. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації викладено основні теоретичні положення та нове вирішення 
наукового завдання щодо удосконалення правового регулювання 
адміністративно-правових відносин, що виникають у діяльності Національного 
антикорупційного бюро України. У результаті проведеного дослідження 
сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 
досягнення поставленої мети. 

1. Сутність корупції як соціально-правового явища полягає у створенні 
реальної загрози суспільному ладу України, що ставить під сумнів не тільки 
перспективи розвитку, але і саме існування держави. Для запобігання 
корупційній практиці створюються спеціальні органи державної влади, на які 
покладаються завдання щодо боротьби із корупцією. Це соціально-правове 
явище вже довгий час здійснює вплив на державне управління взагалі та 
організацію діяльності конкретних органів державної влади та місцевого 
самоврядування зокрема. Корупція створює перепони для взаємовідносин 
громадян і держави, що виражається в тому числі у втраті довіри, яка є 
запорукою стабільності суспільних відносин. Одним з провідних завдань 
українського суспільства в сучасних умовах є запобігання та протидія корупції 
в усіх сферах життєдіяльності. 

До заходів запобігання корупції належать: 1) комплаєнс; 2) зменшення 
тіньового обігу грошових коштів; 3) проведення антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів; 4) впровадження антикорупційної стратегії; 
5) інформаційно-роз’яснювальна робота; 6) забезпечення прозорості діяльності 
суб’єктів, зазначених у ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»; 
7) законність проведення державних закупівель; 8) обмеження щодо 
використання службових повноважень чи свого становища; 9) обмеження 
щодо одержання подарунків; 10) обмеження щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності; 11) обмеження після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; 
12) обмеження спільної роботи близьких осіб; 13) врегулювання конфлікту 
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інтересів; 14) дотримання правил етичної поведінки; 15) здійснення 
фінансового контролю; 16) заборона на одержання пільг, послуг і майна 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 
17) проведення спеціальних перевірок; 18) створення та адміністрування 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення, та інші. 

2. Особливістю правового забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро України є те, що повноважень щодо створення 
Національного антикорупційного бюро Президент згідно з Конституцією 
України не має, що спричиняє чимало запитань стосовно конституційності 
прийнятого закону та законності виділення бюджетних коштів для 
забезпечення функціонування органу, створеного в антиконституційний 
спосіб, тощо. Втім Указом Президента України «Про утворення Національного 
антикорупційного бюро України» зазначений орган таки створено. 

Не досить чітко визначено в законодавстві порядок забезпечення 
Національного антикорупційного бюро України матеріально-технічними 
засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової 
діяльності. Зокрема, встановлено пряму заборону на матеріально-технічне 
забезпечення зазначеного органу за рахунок коштів місцевих бюджетів чи 
будь-яких інших джерел. Досліджуваний орган функціонує в складі 
центрального апарату та семи територіальних управлінь. Всі вони мають бути 
забезпечені місцем розташування, бажано окремо розташованою будівлею, 
меблями, комп’ютерною технікою та ін. Життєвою необхідністю є також 
наявність спеціальних транспортних засобів, приладів та механізмів, засобів 
захищеного та звичайного зв’язку тощо. Ці та інші питання мають бути 
визначенні у відповідній Постанові Кабінету Міністрів України, якщо йому 
буде передано повноваження щодо створення Національного бюро. В іншому 
разі Указом Президента України необхідно затвердити порядок фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення досліджуваного органу. 

3. Національне антикорупційне бюро України не вписується в 
стандартну модель поділу влади на три гілки; не наділено повноваженнями 
щодо прийняття законів та здійснення правосуддя. Однак, хоча воно і не є 
суб’єктом законодавчої ініціативи, його роль у розробці підзаконних 
нормативно-правових актів є беззаперечною. Найближчим часом слід 
очікувати ряд пропозицій з оновлення нормативно-правової бази у сфері 
запобігання корупції, що буде ініціюватися саме Національним 
антикорупційним бюро. Крім того, цей правоохоронний орган сприяє 
відправленню правосуддя, здійснюючи свої повноваження. Не може 
Національне антикорупційне бюро бути віднесеним і до органів державної 
виконавчої влади, оскільки створюється Президентом України, який не є 
органом виконавчої влади за чинною Конституцією. Досліджуваний орган 
підзвітний законодавчій та виконавчій владі, а також Президенту, а 
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підконтрольний Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 
протидії корупції, що не характерно для органів виконавчої влади. Все це 
дозволяє віднести Національне антикорупційне бюро України до органів зі 
спеціальним статусом. 

4. Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України 
– це нормативно закріплені положення, що відображають ідеї з узагальнення 
досвіду і закономірності нормального розвитку правовідносин та 
регламентують функціонування зазначеного органу. 

Система принципів діяльності Національного антикорупційного бюро 
України має включати: 1) загальні, характерні для всіх органів державної 
влади; 2) спеціальні, притаманні Національному антикорупційному бюро 
України: верховенство права; безсторонність та справедливість; незалежність; 
підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним 
органам; відкритість для демократичного цивільного контролю; політична 
нейтральність і позапартійність; взаємодія з іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями. 

5. Межами компетенції виступають повноваження, які не допускають 
перехрещення сфер діяльності кількох органів державної влади, чим сприяють 
уникненню подвійного впливу на однорідні суспільні відносини.  

Права Національного антикорупційного бюро України можна 
класифікувати за такими критеріями: 1) за стадією кримінального процесу: а) у 
сфері оперативно-розшукової діяльності; б) на етапі досудового 
розслідування; в) на етапі судових проваджень; г) при виконанні судових 
рішень тощо; 2) за змістом діяльності: а) інформаційно-аналітичні (збирання 
та аналіз інформації); б) забезпечувальні (щодо доказів); в) взаємодії та 
співпраці; г) усунення причин та умов корупційних правопорушень; д) судові 
(щодо визнання угод недійсними, представництва держави в іноземних 
органах); е) правоохоронні. Обов’язки зазначеного органу можна об’єднати у 
такі групи: правоохоронні; захисні; інформаційно-аналітичні; взаємодії та 
співпраці (внутрішньодержавні та міжнародні). 

До компетенції Національного антикорупційного бюро України 
належать попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також 
запобігання вчиненню нових.  

6. Гарантії діяльності Національного антикорупційного бюро України – 
це умови та засоби забезпечення функціонування зазначеного органу, 
створювані державою для попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних правопорушень зазначеним органом, 
а також запобігання вчиненню нових. Гарантії діяльності Національного 
антикорупційного бюро України можна класифікувати на загальні та 
спеціальні. До загальних гарантій відносяться економічні, соціальні, політичні, 
ідеологічні. Спеціальними є юридичні гарантії, які характеризують правовий 
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статус суб’єкта права. За територією дії (розповсюдження) гарантії діяльності 
Національного антикорупційного бюро поділяються на: 1) міжнародно-
правові; 2) регіональні; 3) загальнодержавні; 4) автономні. Гарантії діяльності 
Національного антикорупційного бюро України можна класифікувати на 
матеріальні та процесуальні адміністративно-правові. 

7. До відповідальності працівники Національно бюро можуть 
притягатися як в загальному, так і в спеціальному порядку – залежно від 
вчиненого правопорушення. У загальноправовому порядку зазначені особи 
можуть бути притягнуті до всіх видів юридичної відповідальності. У зв’язку із 
порушенням вимог та обов’язків, що входять до їх адміністративно-правового 
статусу, працівники вказаного органу можуть притягатися до юридичної 
відповідальності у спеціальному порядку. 

Процедура притягнення до адміністративної відповідальності працівника 
Національного бюро – це система взаємообумовлених, логічних та 
функціонально послідовних процесуальних дій, що характеризуються 
однорідністю діяльності та єдиною метою.  

Особливостями адміністративної відповідальності працівників 
Національного антикорупційного бюро України є: 1) наявність загальної та 
спеціальної нормативної підстави притягнення до адміністративної 
відповідальності; 2) настання відповідальності при вчиненні корупційних 
діянь відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; 3) здійснення 
адміністративного провадження за правилами службового підпорядкування; 
4) неможливість застосування до зазначених працівників таких видів стягнень, 
як громадські роботи, виправні роботи і адміністративний арешт; 
5) можливість уповноважених органів та посадових осіб замість накладення 
стягнення передати матеріали про адміністративне правопорушення іншим 
органам та посадовим особам з метою застосування дисциплінарної 
відповідальності. 

8. При подальшому удосконаленні правового статусу національних 
органів протидії корупційним явищам, в тому числі Національного 
антикорупційного бюро України, слід зважати на такі аспекти міжнародних 
стандартів у цій сфері: 1) надання антикорупційних функцій на законодавчому 
рівні; 2) спеціалізація органу саме на запобіганні корупції; 3) незалежність та 
підзвітність; 4) визначення юридичного статусу; 5) встановлення конкретного 
місця в системі органів державної влади; 6) порядок призначення та 
звільнення керівника; 7) підбір та призначення персоналу на конкурсних 
засадах; 8) прозорість діяльності та підконтрольність; 9) бюджетна та 
матеріально-технічна автономність; 10) передбачення необхідних ресурсів та 
повноважень; 11) взаємодія з громадянським суспільством, іншими органами 
державної влади та місцевого самоврядування. 

Пропонується внести зміни та доповнення до Закону України 
«Про Національне антикорупційне бюро України», зокрема: 



17 

– ч. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: «Національне антикорупційне бюро 
України є державним правоохоронним органом, на який покладається 
попередження, виявлення та припинення корупційних правопорушень, які 
вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, становлять загрозу національній 
безпеці та віднесені до його підслідності»;  

– ч. 2 ст. 1 викласти в такій редакції: «Національне бюро утворюється 
Кабінетом Міністрів України відповідно до цього та інших законів України»; 

– п. 11 абз. 2 ч. 4 ст. 6 викласти у такій редакції: «Директор 
Національного бюро звільняється з посади в разі «набуття громадянства 
(підданства) іншої держави». Аналогічно таке положення має бути 
встановлено у п. 4 ч. 1 ст. 13 зазначеного Закону щодо працівників 
Національного бюро; 

– абз. 2 ч. 1 ст. 10 викласти у такій редакції: «Особами начальницького 
складу є працівники підрозділів детективів, що здійснюють оперативно-
розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичних, оперативно-технічних 
підрозділів, підрозділів, що здійснюють виявлення майна, яке може бути 
предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділів швидкого 
реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та 
забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних 
юрисдикційних органах, експертних, фінансових, кадрових та інших 
підрозділів»; 

– ч. 1 ст. 10 викласти у такій редакції: «Працівниками Національного 
бюро слід вважати державних службовців, що попереджають, виявляють, 
припиняють, розслідують та розкривають корупційні правопорушення, 
віднесені до його підслідності, запобігають вчиненню нових, а також інших 
працівників, які працюють за трудовими договорами в Національному бюро»; 

– ч. 1 ст. 14 викласти у такій редакції: «Особи, які не мають 
попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з 
оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, 
після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять 
обов’язкове стажування в Національному бюро строком до шести місяців». 

Необхідно сформулювати абз. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про запобігання корупції» таким чином: «спеціально уповноважені суб’єкти 
у сфері запобігання корупції – органи прокуратури, органи внутрішніх справ 
України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з 
питань запобігання корупції». 

У пп. 1.1, 4.1-4.3, 4.5, 4.6 Загальних правил поведінки державних 
службовців слід замінити закони України «Про правила етичної поведінки», 
«Про запобігання та протидію корупції» на Закон України «Про запобігання 
корупції». 
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право; фінансове право. – Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2016. 

Дисертацію присвячено теоретичним та правовим проблемам 
адміністративно-правових основ діяльності Національного антикорупційного бюро 
України. У роботі визначено такі поняття, як «правове забезпечення», «гарантії», 
«принципи», «діяльність» Національного антикорупційного бюро України тощо. 

Проаналізовано положення науково-правових джерел, на підставі яких 
визначено тенденції та перспективи адміністративно-правового регулювання 
діяльності Національного антикорупційного бюро України, а також визначено 
напрямки розвитку адміністративно-правового статусу зазначеного органу. 

З метою подальшого удосконалення національного законодавства і 
практики його застосування сформульовано пропозиції щодо необхідності 
доопрацювання законів України «Про запобігання корупції», 
«Про Національне антикорупційне бюро України», а також обґрунтовано 
необхідність прийняття ряду підзаконних нормативно-правових актів. 
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