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ВСТУП 

 

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.  
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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 

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 
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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;  

– 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 
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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 
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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 

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 
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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;  

– 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; 
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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 
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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) 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-
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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).  

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. 
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Розділ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Характеристика корупції як соціально-правового явища 

 

У цивілізованому світі розвиваються все нові й нові явища, що мають 

соціальну спрямованість та регламентуються загальнооб’язковими правилами. 

Більшість з них є суспільно корисними та санкціонованими державою. Проте 

існують й суспільно шкідливі явища, щодо яких різні держави світу однаково 

висловлюють свою негативну реакцію, вживають заходів до їх запобігання та 

припинення. Одним з таких явищ виступає корупція.  

На думку деяких вчених, досліджувана категорія є соціальною 

аномалією, тобто порушенням соціальних норм, які характеризуються 

масовістю, сталістю, розповсюдженістю за схожих соціальних умов [1, с. 13]. 

Означене є найбільш загальною ознакою корупції як соціального явища.  

На відміну від інших соціально-правових явищ корупція є 

доцивілізаційним явищем. Історично під її впливом гинули імперії, а 

найрозвиненіші суспільства ніколи не могли повністю позбутися цього явища. 

На думку С.С. Рогульського, корупція – це соціальне явище, яке бере витоки у 

далекому минулому. Від античної доби й до сьогодення значною проблемою 

політики в Європі є питання контролю за особами та групами осіб, які 

ставлять власні інтереси вище за інтереси держави і суспільства в цілому. З 

появою такої соціальної групи, як чиновництво, корупція набула масштабного 

розмаху. Її міра та відвертість визначалися повнотою надання чиновництву 

влади над населенням та рівнем загального культурно-цивілізаційного 

розвитку самого суспільства [2, с. 13]. 

Протягом тисячоліть людство стикається з корупцією. Кожного разу 
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вона постає у нових формах. Особи, втягнуті в корупційні зв’язки, знову і 

знову знаходять шляхи обходження прямих норм-заборон, встановлених 

державою у сфері протидії цьому явищу. Але в більшості випадків зазначені 

особи свідомо йдуть на порушення норм права, що є особливо небезпечним 

для розвитку держави та суспільства, порушує нормальні життєві зв’язки та в 

кінцевому результаті примушує інших осіб застосовувати подібні корупційні 

схеми для задоволення своїх інтересів. Це тягне ланцюгову реакцію та кругову 

поруку. 

Як справедливо вказує Г.О. Сатаров, корупція притаманна суспільству в 

цілому з тих пір, як виник інститут влади. Як невід’ємний супутник складного 

та багатоаспектного суспільного буття, корупція не може бути зведена до 

певного переліку дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави. 

Нині, наприклад, не існує можливості кваліфікувати як правопорушення 

лобізм, кумівство, протекціонізм, грошові внески з політичною метою, 

приховану участь державних службовців у комерційній та підприємницькій 

діяльності. Той, хто бере хабарі, не може існувати без тих, хто їх дає, тому 

корупція охоплює і коло взаємовідносин людей, які використовують 

протиправні дії чиновників для досягнення бажаного їм результату. Тому 

елементом корупції як соціального явища виступає система цінностей 

зазначених індивідів, їх спосіб життя та світосприйняття в цілому. В цьому 

контексті «втиснути» корупцію як складне соціальне явище в жорстку 

конструкцію юридичного складу правопорушення неможливо, оскільки 

корупційні дії порушують широкий спектр соціальних норм (моральних, 

етичних, корпоративних), боротьба з ними можлива також лише за умов 

використання всього спектру заходів соціального впливу. При цьому 

юридична відповідальність як правовий засіб такої боротьби відіграє суттєву 

роль у механізмі протидії корупції і повинна використовуватися для 

припинення зовнішнього прояву корупції – корупційного діяння [1, с. 13]. 

Як підкреслює Р.М. Тучак, соціальна природа цього негативного явища 

з’являється практично одночасно з виникненням держави і полягає у тому, що 
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державний апарат (державні службовці) у процесі свого розвитку поступово 

стає особливою сукупністю людей, відокремлених від інших внаслідок 

специфічності їх соціального стану, що виражається у наділенні його 

представників владними повноваженнями публічного характеру. Звідси у них 

виникають особливі інтереси, що відрізняються за своїм змістом і 

спрямованістю від інтересів всіх інших членів суспільства. Такий стан 

викликає певною мірою «корозію» політичних інститутів і владних структур 

держапарату, що і породжує у певної категорії службовців солідарність у 

досягненні групової або особистої винагороди. Масштаби і характер корупції, 

як свідчить світовий досвід, перебувають у прямій залежності від ролі і 

значення, яке надається державному апарату в соціальному управлінні 

суспільством. Наприклад, такі діяння були широко розповсюджені у часи 

Римської імперії, коли існував досить чисельний апарат, який мав значний 

вплив у суспільстві. Так, Ш.-Л. Монтеск’є зазначав, що при доступі до 

соціальних благ завжди виникає спокуса використати їх в особистих інтересах, 

і будь-яка людина, наділена владою, схильна скористатися нею. Бажання 

скористатися своїм службовим становищем у сучасного чиновника теж 

виникає, як і у давньоримського бюрократа [3, c. 10-11].  

За таких умов попередження, виявлення та припинення корупційних 

правопорушень, усунення причин й умов, що їм сприяють, набувають 

особливого значення, від чого залежить не просто майбутнє нашої країни, але і 

сам факт її подальшого існування. Відтак, доцільним уявляється дослідження 

соціально-правової характеристики корупції. 

Розглядаючи корупцію як антисоціальне явище, необхідно звернути 

увагу на її масовий характер. Жодна країна ніколи не була вільною від 

корупції, якою охоплено різні сфери життя суспільства. Як невід’ємний 

супутник суспільства та держави, корупція оформилась у сталі форми, що 

мають типовий характер та охоплюють різні способи протиправного 

використання представником влади свого статусу для задоволення власних 

особистих або вузько групових потреб [1, с. 13]. В цілому погоджуючись з 
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такою характеристикою, зазначимо, що форми корупції перебувають у прямій 

залежності від визначення змісту категорії «корупція», навколо чого вже 

багато років точаться дискусії не тільки серед практиків, але й у науковому 

середовищі. Крім того, в сучасних економічних умовах суб’єктами 

корупційних діянь є не лише представники влади, тож не слід звужувати 

поняття корупції лише останніми.  

В одному зі словників, присвячених політичній корупції, виділяються 

філософський, ревізіоністський, економічний, марксистський підходи до 

розуміння сутності корупції [14; 4, с. 481]. Власне політична корупція 

призводить до втрати довіри у населення до політичних лідерів, порушення 

об’єктивного процесу формування нормативно-правової бази держави, 

відсутності підзвітності посадових осіб органів державної влади, що веде до 

зниження ефективності їх роботи. Крім того, за політичної корупції судові 

рішення стають предметом політичних маніпуляцій, а держава втрачає 

престиж на міжнародній арені. 

У межах філософського підходу (Д. Саймон, Д. Ейтцен) корупцію 

розглядають у сенсі «політичної девіації», тобто поведінки, що відхиляється 

від загальновизнаних у політичній сфері норм та зумовлена мотивацією 

одержання особистої винагороди за суспільний кошт [14; 5, с. 482; 6, с. 9]. На 

нашу думку, такий підхід є обмеженим, оскільки не враховує проблематику 

інших сфер суспільного буття. Останніми роками досить поширеним видом 

корупції є хабарництво між самими чиновниками, у зв’язку з чим не можна 

говорити про отримання винагороди за суспільний кошт. 

Як різновид девіації розглядає корупційну поведінку й відомий 

український вчений-кримінолог Л.В. Багрій-Шахматов, розуміючи під 

корупцією «…асоціальне, таке, що відхиляється від норми, явище, яке 

порушує та деформує нормальний процес суспільного і державного життя, 

побут громадян, їх об’єднань, владно-управлінських органів та інститутів» 

[14; 7, c. 21-30]. Тут йдеться про аморальність корупції, а її юридична 

характеристика залишається поза увагою автора. Зазначимо, що в різних 
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суспільствах розуміння «нормальності» процесів, що проходять в державі, 

суттєво відрізняється. В суспільствах, що деградують, до числа яких можна 

віднести і нашу країну, існування корупційних схем на побутовому рівні вже 

давно сприймається як нормальне. Натомість у тих же Сполучених Штатах 

Америки це є неприпустимим, а за корупційні дії, з якими чи не щодня 

стикається пересічний українець, в Америці настає дійсна юридична 

відповідальність, яка є насправді невідворотною.  

Другий напрям аналізу корупції – ревізіоністський – пов’язаний з 

розумінням корупції як «хвороби» суспільств, що розвиваються, результату, 

наслідку чи прояву незакінченої модернізації та бідності [14]. Представники 

цієї школи, такі як Х. Абуєва, Д. Бейлі, Н. Лефф, К. Лєйес, досліджуючи 

становлення країн «третього світу», стверджували, що корупція може 

виконувати й позитивні функції щодо інтеграції, розвитку та модернізації 

країн, які розвиваються [14; 8-11]. Напевно, вказані вчені мали рацію, що за 

допомогою корупції в вищих шаблях влади можна досягти певних політичних 

зрушень, вступу до міжнародних союзів та організацій тощо. Достовірним 

також є факт використання корупції як шляху первинного накопичення 

капіталу, який з часом легалізується в тому числі в офшорах та повертається в 

країну у вигляді інвестицій, кредитів тощо. Разом з тим постає питання про 

співрозмірність ризиків від таких дій, а також корисність для громадян. Більш 

того, слід замислитися про можливість використання коштів, спрямованих на 

корупційні цілі, як інструменту безпосереднього підвищення рівня добробуту 

населення. 

Економічні підходи до розуміння корупції стосуються її віднесення до 

форм соціального обміну, а наявність корупційних платежів – до частини 

обов’язкових трансакційних утримань. При цьому корупція може бути й 

функціональною, виконуючи роль важеля за надмірної бюрократизації [12-14]. 

На нашу думку, такий підхід є абсолютно помилковим. Так, для економіки 

корупція є деструктивною, вона порушує традиційні економічні відносини. 

Також корупція не зменшує зайвої бюрократизації, навпаки – з метою 
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отримання неправомірної вигоди чиновництво штучно створює перепони для 

проходження певних процедур, отримання документів та адміністративних 

послуг. 

В економічній сфері життя суспільства корупція призводить до:  

1) розширення тіньового сектору економіки, що, в свою чергу, 

призводить до втрати фінансових важелів управління, наслідком чого є 

зменшення надходжень до бюджету;  

2) порушення конкурентних механізмів ведення бізнесу, що призводить 

до зменшення ефективності господарських процесів; 

3) неефективного розподілу та витрат бюджетних коштів; 

4) зниження привабливості економіки для іноземних інвесторів; 

5) збільшення витрат та зниження продуктивності.  

У межах марксистського підходу корупція розглядалася спочатку лише 

як основна вада капіталізму, а потім і як характеристика життя сучасних країн, 

структурний елемент їх економічної та політичної системи [4, с. 482-483; 

14, с. 21]. Проте тут слід зазначити, що корупція притаманна не лише 

капіталізму, але й соціалізму. Тому марксистський підхід виявляється дещо 

одностороннім. 

Сьогодні корупція залишається однією з найбільших проблем для всіх 

суспільств, у тому числі європейських. Хоча характер і масштаби корупції 

можуть відрізнятися в різних державах, це шкодить ЄС в цілому шляхом 

зниження рівня інвестицій, перешкоджає добросовісній діяльності на 

внутрішньому ринку і породжує скорочення державного фінансування. 

Економічні витрати, понесені в результаті корупції, в ЄС можуть сягати 

120 млрд. євро на рік, що складає один відсоток від ВВП ЄС, представляючи 

тільки трохи менше, ніж річний бюджет ЄС [15]. 

Антисоціальний характер корупції виявляється в зниженні якості 

соціальних послуг, насамперед освіти та медицини; відсутності бажання інших 

країн надавати гуманітарну та інші види допомоги; укріпленні майнової 

нерівності; відсутності рівних можливостей для населення; зростанні та 
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розвитку організованої злочинності; збільшенні соціальної напруги тощо. 

Як вказує К.В. Тарасенко, становлення і розвиток в Україні правової 

держави не можливі без подолання проблеми корупції, що, безперечно, є 

однією з найбільш резонансних проблем у сфері забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Корупція є вкрай негативним, 

суспільно небезпечним явищем, підриваючи авторитет держави, завдаючи 

шкоди утвердженню демократичних основ управління суспільством, побудові 

та функціонуванню державного апарату; суттєво обмежуючи конституційні 

права і свободи людини та громадянина, особливо пересічних громадян, які 

найбільше потерпають від корупції і не в змозі уникнути корупційного тягаря, 

втрачають при цьому віру в демократичні засади суспільства і держави; 

порушуючи принцип верховенства права; призводячи до гальмування та 

викривлення соціально-економічних реформ, перешкоджаючи розвитку 

ринкових відносин, передусім середнього і малого підприємництва, а також 

надходження іноземних інвестицій; грубо порушуючи встановлений порядок 

здійснення повноважень посадовими особами органів державної влади, 

місцевого самоврядування, управлінських структур правового сектора; 

надаючи незаконні привілеї корумпованим угрупуванням і кланам, 

підпорядковуючи державну владу їхнім інтересам; сприяючи криміналізації та 

тонізації економічних відносин, легалізації доходів, одержаних незаконним 

шляхом; живлячи організовану злочинність, насамперед економічну, стаючи 

неодмінною умовою її існування; порушуючи принцип соціальної 

справедливості, невідворотності покарання; нищачи духовні, моральні та 

суспільні цінності; ускладнюючи відносини з іншими державами і всією 

міжнародною спільнотою, унеможливлюючи надання іноземної допомоги 

[16, с. 4]. 

Спричиняючи низку негативних наслідків для соціально-економічної 

ситуації всередині держави, корупція проникає в усі сфери діяльності. Важко 

назвати хоча б одну галузь, в якій була б відсутня корупція. Справедливим 

також є твердження, що не всі галузі є корумпованими в однаковому ступені 
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(деякі більшою мірою корумповані за інші), а також всередині кожної сфери 

не всі інститути держави перебувають під однаковим її тиском. 

Враховуючи викладене, варто погодитися з М.І. Мельник, що корупція 

являє собою багатоаспектне соціально-економічне, політичне, правове та 

моральне явище, що складається з цілого комплексу протиправних дій і 

неетичних вчинків. Корупція – це не стільки юридична, скільки соціальна та 

економічна проблема. Як правова категорія корупція є збірним правовим 

поняттям, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень [17, с. 

76]. Втім, незважаючи на таку складну природу корупції, держава і 

суспільство зацікавлені в її викорененні або хоча б зменшенні її рівня. 

Прийнято вважати, що проблему корупції неможливо подолати 

виключно зусиллями представників влади, адже існує інша частина 

суспільства, яка покірно дає хабарі і замовчує цей факт. Не секрет, що 

корупційні злочини мають один із найвищих рівнів латентності. Тому 

правоохоронні органи не можуть ефективно протидіяти корупції, адже мають 

справу лише з одиничними (на тлі тотальної корупції) повідомленнями про 

вчинення корупційних правопорушень. Лише активна взаємодія влади і 

суспільства може дати позитивні результати у сфері боротьби з корупцією 

[18]. Деякі позитивні зрушення відбулися в цьому напрямку наприкінці 2014 р. 

– початку 2015 р., однак говорити про якісно новий результат запобігання 

корупції в Україні зарано. 

Незважаючи на зміну політичної еліти і прихід до влади нових людей, 

корупція в Україні не зменшилася, а в деяких сферах навіть зросла на 5-18%. 

Про це свідчить порівняльний аналіз досліджень рівнів корупції в Україні, які 

проводилися компаніями Transparency International, Gallup International та 

Центром Разумкова у 2013-2015 роках. Корупція пронизує всі сфери життя і 

лише збільшує свої масштаби. Так, у 2013 році 47,3% українців вважали, що 

судова система повністю корумпована. У 2015 році такої думки були вже 66% 

українців – зростання склало майже 20%. Аналогічна динаміка спостерігається 

і в інших сферах: правоохоронній – 45,5% і 64% (зростання 18,6%), державних 
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органів – 44,9% і 56% (зростання 11,1%), медицині – 40,6% і 54% (зростання – 

13,4%). Практично кожен українець стикався з корупцією на побутовому рівні 

– в поліклініці, школі, ВНЗ. Причому у свідомості українця «подарунок-

підношення» сприймається як норма і обов’язкова процедура. Проте велика 

частина корупції в Україні виконує не функції «мастила і прискорення», як у 

країнах з низьким корупційним тиском, а функції необґрунтованого 

ускладнення і штучного створення перешкод. Жителям України доводиться 

вдаватися до корупційних дій навіть для реалізації своїх законних прав. За 

статистикою, 60,5% жителів України знають про випадки, коли давався хабар 

для ухвалення законного рішення; 47,5% – про випадки хабарництва для 

ухвалення незаконного рішення [19]. 

Враховуючи соціальну характеристику досліджуваного явища, 

необхідно перейти до розгляду поняття корупції в суто правовому значенні. 

Відтак, юридична характеристика корупції має починатися з визначення її 

поняття. 

У багатьох енциклопедіях та словниках визначення корупції надається 

як дослівний переклад з латинської «corruption» – «корозія, роз’їдання, 

руйнування». Відомий російський філолог С.І. Ожегов визначав корупцію як 

«підкуп хабарами, продажність посадових осіб, політичних діячів» [20, с. 299]. 

Проте, хоча таке тлумачення дає уявлення про сутність поняття, воно лише 

частково відображає окремі форми та ознаки корупції.  

Також зазначається, що термін «корупція» походить від латинського 

«corruptіo», що тлумачиться як «підкуп, продажність громадських та 

політичних діячів, посадових осіб». Корумпованість [лат. corrumpere] означає 

підкуповування кого-небудь грошима або іншими матеріальними благами. У 

римському праві визначення «corrumpere» трактувалося як «ушкоджувати, 

ламати, руйнувати, підкуповувати» та означало протиправні дії у судовій 

практиці, зокрема перешкоджання нормальному ходу судового процесу або 

процесу управління справами суспільства. На думку інших дослідників, термін 

«корупція» походить від поєднання латинських слів соrrеі та rumреrе: соrrеі – 
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обов’язкова причетність декількох представників однієї із сторін до однієї 

справи, а rumреrе – порушувати, ламати, пошкоджувати, скасовувати. Так 

утворився самостійний термін – соrrumреrе, що означає участь у діяльності 

кількох (не менше двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні», 

«пошкодженні» нормального розвитку судового процесу або процесу 

керування справами суспільства [16, с. 6].  

З наведених визначень яскраво видно декілька основоположних аспектів 

цього явища.  

По-перше, виникнення корупції сягає часів зародження держави. 

Уявляється, що навіть в умовах існування продержавних утворень корупція 

вже була розвиненою. Тому завдання сучасних держав у сфері запобігання 

корупції ускладнюється тим, що всі вони є набагато молодшими формами 

діяльності суспільства, ніж корупція. На нашу думку, враховуючи цю 

обставину, цілком перспективним було б дослідження інших галузевих наук 

щодо генетичної запрограмованості людини до вчинення корупційних діянь як 

історично закріпленої у підсвідомості.  

По-друге, корупція уражує, насамперед, систему державного управління, 

і не має значення, якою є форма правління у державі – республіка чи монархія.  

По-третє, буквально розуміючи, що корупція – це причетність декількох 

осіб до порушення процесу керування справами суспільства, виявляємо, що 

вона є багатосуб’єктною, тобто передбачає наявність хоча б двох суб’єктів: 

зацікавленої особи та особи, наділеної відповідними повноваженнями. Звідси 

можемо констатувати, що не існує корупції там, де є лише одна особа.  

У Довідковому документі про міжнародну боротьбу з корупцією (квітень 

1995 р.) остання визначається як «зловживання державною владою для 

отримання вигоди в особистих цілях» [20]. В національному законодавстві 

корупція виражається не лише щодо зловживання державною владою. Її 

управомоченими суб’єктами можуть бути представники органів місцевого 

самоврядування, юридичних осіб публічного права та інші.  

За визначенням М.Ю. Тихомирова, корупція – це злочинна діяльність у 
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сфері політики чи державного управління, використання посадовими особами 

наданих їм прав та владних повноважень з метою особистого збагачення. 

Найбільш типовими проявами корупції є підкуп чиновників і громадсько-

політичних діячів; хабарництво за законне чи незаконне надання благ чи 

переваг; протекціонізм – висування працівників за ознаками родинності, 

земляцтва, особистої відданості та приятельських стосунків [21, с. 215]. 

Критично осмислюючи запропоноване визначення, необхідно звернути увагу 

на характеристику корупції як злочинної діяльності, що наразі не повною 

мірою відображає суть даної категорії, оскільки злочини – це сфера 

кримінального права, проте корупція перебуває також і у площині права 

адміністративного. У зв’язку з цим доцільніше визначати корупцію не як 

злочинну діяльність, а як протиправну, що значно розширює предмет її 

правового регулювання.  

У свою чергу, Є. В. Невмержицький розуміє під корупцією соціально 

небезпечне явище, змістом якого є система негативних поглядів, настанов і 

діянь службових осіб інститутів влади та управління, державних і 

недержавних підприємств, організацій та установ, політичних партій і 

громадських організацій, спрямованих на задоволення особистих, групових 

або корпоративних інтересів шляхом використання свого службового 

становища, всупереч інтересам суспільства і держави [22, c. 19]. Наведене 

трактування досліджуваної категорії є у значному ступені спорідненим з 

іншою категорією, а саме з правовим нігілізмом. Позитивним у наведеному 

визначенні є виокремлення трьох груп інтересів, яким служить корупція: 

особисті, групові та корпоративні. 

Як дії юридичних та фізичних осіб з підкупу публічних службовців, які 

посягають на нормативно встановлені суспільні відносини в сфері публічної 

служби, визначає корупцію П.Г. Пономарьов. Викликана підкупом діяльність 

цих службовців на користь осіб, що їх підкупили, здійснюється шляхом 

використання свого статусу, вимагання публічними службовцями за свої дії чи 

бездіяльність на користь зацікавлених осіб незаконної матеріальної чи іншої 
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винагороди, а також посередництво у їх підкупі [23, с. 54]. Сумнівним 

видається твердження автора щодо дій юридичних осіб з підкупу публічних 

службовців, оскільки ні в адміністративному, ні в кримінальному праві вони 

не визнаються суб’єктами корупційних діянь. Спірним це питання є і у 

наукових колах. З іншого боку, привертає увагу віднесення посередництва у 

підкупі до корупційних діянь, що більшістю науковців не розглядається.  

На думку інших науковців, у загальному вигляді корупцію можна 

визначити як соціальне явище, яке охоплює всю сукупність діянь, пов’язаних з 

неправомірним використанням особами наданої їм влади та посадових 

повноважень з метою задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, 

а також інших правопорушень, що створюють умови для вчинення 

корупційних діянь або їх приховування. Сутність корупції полягає у тому, що 

вона має: 1) соціальну обумовленість; 2) свою «ціну», що платить суспільство 

за її існування; 3) негативний вплив на всі сфери суспільного життя; 

4) транснаціональний характер; 5) економічні, політичні, правові, психологічні 

та моральні аспекти; 6) здатність постійно пристосовуватися до нових реалій 

життя. Автори зазначають, що таке розуміння корупції є відправним, вимагає 

не обмежуватись у боротьбі з нею лише правовими заходами, переважно у 

формі юридичної відповідальності за корупційні діяння, а застосувати 

комплекс економічних, політичних, організаційних та інших заходів протидії 

[24, c. 24]. Слід підтримати пропозицію щодо комплексної протидії корупції за 

допомогою всіх важелів, що мають у своєму розпорядженні держава та 

суспільство. Погоджуючись з неможливістю подолання корупції лише 

засобами відповідальності, що історично є доведеним фактом, вважаємо за 

необхідне більше уваги зосереджувати на усуненні причин та умов, що їй 

сприяють.  

Аналіз сучасних наукових визначень поняття корупції свідчить, що деякі 

фахівці трактують корупцію в найбільш вузькому змісті слова – як синонім 

«хабара», «підкупу», продажності посадових осіб (державних службовців) 

[25, с. 34]. Деякі зарубіжні науковці вивчають явище корупції у вузькому 
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галузевому розумінні. Суб’єктами корупційних діянь зазначені науковці 

бачать привілейовану особу з обмеженим доступом до себе населення, яка 

своєю політичною діяльністю впливає на державні та суспільні відносини за 

допомогою використання наданої політичної влади. Так, Т.В. Ільєнок вважає, 

що Дж. ла Паломбал характеризував це явище як будь-які дії чиновників, якщо 

останні відступають від своїх визначених законом обов’язків в обмін на 

особисті вигоди. У свою чергу, Д. Бейлі під корупцію розуміє зловживання 

владою, використання її в особистих цілях, які не обов’язково повинні давати 

матеріальні вигоди; Д. Най – як поведінку, що відхиляється від офіційно 

визначених державою обов’язків під впливом приватних інтересів [180]. 

Отже, серед науковців немає одностайності у визначенні категорії 

«корупція». Наукові погляди у цьому напрямку постійно змінюються, 

наповнюючи вказане поняття новим змістом.  

Разом з наукою розвивалося і чинне законодавство, яке наразі закріплює 

визначення корупції. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання 

корупції» корупція – це використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього 

Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або, відповідно, обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [30]. 

Наведене визначення є досить розмивчастим, деякі ознаки корупції 

залишилися оціночними, що позбавляє можливості ефективно застосовувати 

законодавство в цій сфері. Так, не є зрозумілим, що являють собою 

можливості, пов’язані зі службовими повноваженнями суб’єкта корупційного 

діяння, які двічі згадуються у визначенні корупції.  

Хоча законодавче визначення досліджуваної категорії є далеким від 

досконалості, все ж таки в Україні саме за ним встановлюється наявність або 
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відсутність в діяннях особи ознак відповідного правопорушення. Відтак, 

доцільно в подальшому спиратися саме на нормативне визначення корупції.  

Слід відрізняти об’єкт корупційного правопорушення від об’єкта 

корупції. Так, об’єкт корупційного правопорушення поділяється на загальний, 

родовий та безпосередній. Загальним об’єктом виступають суспільні 

відносини, що регулюються нормами різних галузей права та охороняються 

санкціями норм адміністративного права. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення встановлює родовим об’єктом корупційних правопорушень 

суспільні відносини щодо законної діяльності суб’єктів владних повноважень 

тощо. Безпосереднім об’єктом виступають конкретні суспільні відносини, 

яким заподіюється шкода правопорушенням, що підпадає під ознаки 

конкретного складу корупційного правопорушення. Об’єктом корупції як 

соціально-правового явища є неправомірна вигода, тобто грошові кошти або 

інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші 

вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, 

надають або одержують без законних на те підстав. Особливим видом 

неправомірної вигоди є неправомірний подарунок, під яким чинним 

законодавством розуміються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за 

ціною, нижчою за мінімальну ринкову. 

Отже, категорії «корупція» та «корупційне правопорушення» не є 

тотожними. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» 

корупційне правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 

особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено 

кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

Наведене визначення не позбавлене недоліків, зокрема законом 

встановлюється й адміністративна відповідальність за корупційне 

правопорушення.  

Надаючи правову характеристику такого явища, як корупція, доцільно 

дослідити його суб’єктів, об’єкти, форми та інші елементи. 
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Зокрема, суб’єктами корупційних діянь можуть бути: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-

міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники 

центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, 

Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова 

Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 

строкової військової служби; 

д) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, 

дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі 

секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні 

засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій); 

е) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи 

начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; 

ж) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної 

охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, 
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що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та 

державної політики у сфері державної митної справи; 

з) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

і) члени Центральної виборчої комісії; 

к) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у 

пункті 1 частини першої цієї статті; 

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 

місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, 

нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні 

посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання 

ними цих функцій, інші особи, визначені законом); 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у 

юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують 

роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, 

установою, організацією, – у випадках, передбачених цим Законом [30].  

Дослідження суб’єктного складу корупційних діянь дозволяє об’єднати 

їх у групи та встановити такий перелік: 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. Запропоноване узагальнення спрощує сприйняття кола осіб, що є 

суб’єктами корупційних діянь, оскільки нормативне закріплення їх переліку 

занадто складне для усвідомлення пересічними громадянами.  
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Додатково хотілося б уточнити співвідношення понять «службова» та 

«посадова» особи.  

З метою визначення поняття «посадова особа» Міністерство юстиції 

України підготувало лист від 22.02.2013 № 1332-0-26-13/11, де наголошується, 

що для визначення поняття «посадова особа» необхідно виходити з 

правозастосовної практики, яка свідчить, що головним критерієм віднесення 

особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських функцій [31; 181]. У свою чергу, відповідно до 

судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному 

узагальненні Верховного Суду України (йдеться про постанову Пленуму 

Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у 

справах про хабарництво»), організаційно-розпорядчими обов’язками є 

обов’язки зі здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим 

колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності 

[32; 181]. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних 

підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних 

підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, 

кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, 

виконроби, бригадири тощо). У той же час під адміністративно-

господарськими обов’язками розуміються обов’язки з управління або 

розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення 

порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими 

операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників 

планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, 

завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, 

керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. Що 

ж стосується поняття «службова особа», то ще листом Міністерства юстиції 

України від 03.11.2006 № 22-48-548 вказано, що згідно з ч. 2 ст. 2 Закону 
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України «Про державну службу» (втратив чинність) посадовими особами 

вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх 

апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій [33; 181]. У пункті 1 та 2 Примітки до 

статті 364 Кримінального кодексу України міститься поняття службової особи. 

Так, службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють 

функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності 

посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за 

спеціальним повноваженням. Службовими особами також визнаються 

іноземці або особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені в 

пункті 1 цієї Примітки [34; 181]. У даному листі Міністерство юстиції України 

також посилається на постанову Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про хабарництво» [32; 181], де зазначається про 

організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки 

аналогічно листа від 22.02.2013 № 1332-0-26-13/11 [31; 181]. Тобто 

законодавством не розмежовуються чітко поняття «посадова особа» та 

«службова особа». Виходить, що вони є рівнозначними [35; 181].  

Отже, виходячи із нормативного визначення, можна встановити такі 

форми корупції: 

1) одержання неправомірної вигоди; 

2) прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди; 

3) надання неправомірної вигоди; 

4) обіцянка/пропозиція такої вигоди. 

Іншою формою корупції, що передбачена ст. 22 Закону України «Про 

запобігання корупції», є використання будь-якого державного чи 

комунального майна або коштів в приватних інтересах. Таке використання 

утворює самостійний склад злочину, передбаченого ст. 191, 364 
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Кримінального кодексу України, згідно з яким злочином є зловживання 

владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-

якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної 

особи використання службовою особою влади чи службового становища 

всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб [34]. Тому 

використання будь-якого державного чи комунального майна або коштів у 

приватних інтересах має наслідком застосування до винуватої особи всієї 

повноти юридичної відповідальності, включаючи відшкодування шкоди.  

Сучасне законодавство відносить поводження з подарунками, 

сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності, спільну роботу з 

близькими особами до корупційної практики.  

Розглянувши в загальних рисах корупцію як соціально-правове явище, 

зазначимо, що її характеристика була б неповною без дослідження причин та 

умов, що їй сприяють.  

Причини, які обумовлюють існування корупції в різних країнах світу, 

мають також типовий характер. Зокрема, до них відносять: недосконалий 

механізм захисту права власності та відсутність зрозумілої і чіткої економічної 

політики в державі; неефективність діяльності бюрократизованої влади та 

відсутність нормативно деталізованих процедур надання населенню країни 

управлінських послуг, безвідповідальність контролюючих та правоохоронних 

структур; значний податковий пресинг, зайва ускладненість та заплутаність 

правових засад оподаткування; слабка і неефективна судова система; 

відсутність адекватної правової бази боротьби з корупцією тощо [1, с. 13].  

Особливу увагу серед різних причин корупції в Україні слід приділити 

двом з них, зокрема низькому економічному рівню життя населення та 

недосконалості законодавства. Перша причина створює мотивацію для осіб, 

що мають певні повноваження та засоби впливу на суспільні та державні 

процеси, отримувати неправомірну вигоду. Для інших осіб, що зацікавлені в 
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отриманні якогось результату від першої категорії осіб, корупція дозволяє 

задовольняти власні потреби. Необґрунтованість заборон, ускладення 

процедур, затягування часу прийняття важливих для людини рішень, 

створення інших адміністративних бар’єрів змушує особу відшукувати вихід із 

ситуації за допомогою корупційної практики. Фактично корупціоногенні 

норми «виштовхують» суб’єктів права у світ нелегальних відносин, де вони, 

сплативши певну ціну компетентній посадовій особі, почуваються 

комфортніше, ніж у рамках закону. 

За визначенням І.В. Кушнарьова, умови корупції – це фактори, які 

безпосередньо не викликають виникнення корупційних практик, але сприяють 

дії інших чинників – причин корупції, виступають у ролі каталізатора 

останніх. Умови корупції поділяються на групи:  

1) економічні умови, які посідають чільне місце у системі факторів 

корупції (стихійний характер господарських зв’язків, відсутність цивілізованої 

ринкової економіки і нормальної конкуренції між її суб’єктами; інфляція, яка 

посилює диспропорції в економіці, призводить до кризи державних фінансів, 

значно активізує спекуляцію, знижує життєвий рівень населення; відсутність 

продуманої, економічно обґрунтованої системи оподаткування та розподілу 

зібраних податків; низька оплата праці державних і муніципальних 

службовців, особливо в середньому, найбільш масовому секторі 

обслуговування, яка провокує їх на пошук і створення додаткових незаконних 

джерел доходу);  

2) політичні умови (політична нестабільність, яка формує почуття 

невпевненості серед чиновників різного рівня та у бізнес-середовищі; надмірна 

політизація державного управлінського апарату; низький рівень політичної 

культури суспільства, що знаходить свій прояв, зокрема, в процесі виборів, 

коли відбувається купівля голосів виборців або використовується популізм як 

засіб досягнення політичної мети; бюрократична традиція політичної влади, 

коли більшість населення є відчуженою від процесу управління державою та 

перебуває у повній залежності від волі чиновництва; відсутність політичної 
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волі у керівництва держави вести послідовну боротьбу з корупцією); 

3) соціокультурні умови (особливості історичного розвитку суспільства, 

тривала практика «підношень» представникам влади з боку населення; 

особливості національного менталітету, поширення у масовій свідомості 

уявлень про припустимість, ефективність та невідворотність корупційних 

зв’язків; морально-ціннісна криза суспільної свідомості, яка спричиняє зміну 

уявлень людей про соціальні норми і соціальні аномалії; правова 

безграмотність громадян, погане знання своїх прав, гарантій механізмів та 

процедур їх реалізації, що створює підґрунтя для зловживання посадовими 

особами своїми повноваженнями); 

4) організаційно-управлінські умови (непродумана, заплутана структура 

державного апарату, що супроводжується дублюванням повноважень, 

надмірним зростанням кількості управлінців, відсутністю ефективної системи 

стримувань і противаг між гілками влади; відсутність відкритості та 

підзвітності посадових осіб, реальних механізмів контролю за їх діяльністю; 

наявність конфлікту інтересів; недостатній професійний рівень та рівень 

матеріально-технічного устаткування працівників правоохоронних органів, 

відсутність належної взаємодії та координації діяльності правоохоронних і 

контролюючих органів з питань протидії корупції) [36, с. 93-94]. 

Сучасне українське суспільство створює сприятливі умови для корупції, 

намагаючись віднайти індивідуальне вирішення власних ситуацій. На нашу 

думку, це є наслідком багаторічної відсутності довіри населення до 

представників влади. З одного боку, український менталітет впливає на 

застосування ними корупційної практики для задоволення своїх потреб. З 

іншого, ускладненість та непрозорість значної кількості нормативно 

закріплених процедур щодо отримання документів також сприяють 

розповсюдженню корупції. В таких умовах Україна залишається однією з 

найбільш корумпованих держав світу, що негативно відзначається на її 

престижі та розвитку. 

Як вірно зазначає В.В. Побережний, система корупційних відносин може 
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втрачати рівновагу, коли один з двох представників антиморальних відносин є 

«заручником» обставин, що склалися, тому і порушує особисті моральні 

принципи. Але найчастіше корупційні відносини відбуваються за 

двосторонньої зацікавленості, що призводить до зміцнення цієї системи, тим 

самим з обох сторін створюються ідентичні духовно-моральні принципи, які 

йдуть всупереч загальноприйнятим нормам. Саме такого системного характеру 

набула корупція в Україні, яка вже фактично сприймається як елемент 

суспільної реальності, як форма своєрідного «суспільного договору». Життя 

показує, що змінити ситуацію суто силовими заходами не вдається. Протидія 

корупції потребує системного підходу та застосування комплексу науково 

обґрунтованих заходів, у процесі реалізації яких одним із головних напрямів 

діяльності, на наш погляд, має бути проведення активної роботи щодо 

визначення, пропагування та впровадження в практику морально-етичних 

принципів функціонування державної служби як інституту надання 

управлінських послуг громадянам та юридичним особам [37, с. 6]. 

Підсумовуючи, наголосимо на реальній загрозі корупції для суспільного 

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 по боротьбі 

з корупцією. Це соціально-правове явище вже довгий час здійснює вплив щодо 

державного управління взагалі та організації діяльності конкретних органів 

державної влади та місцевого самоврядування зокрема. Корупція створює 

перепони для взаємовідносин громадян і держави, що виражається у тому 

числі й у втраті довіри, яка є запорукою стабільності суспільних відносин. 

Відтак, одним з провідних завдань українського суспільства в сучасних умовах 

є запобігання та протидія корупції в усіх сферах життєдіяльності.  
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1.2. Сучасний стан запобігання корупції в Україні 
 

Для України проблеми попередження і протидії корупції в органах 

публічної влади продовжують залишатися одними з найактуальніших. 

Об’єктивні фактори її розвитку свідчать, що корупція створює суттєву 

небезпеку для життєдіяльності суспільства, і на сьогодні масштаби її 

поширення становлять реальну загрозу національній безпеці. Тому завдання 

боротьби з корупцією розглядаються нині як загальнодержавні та пріоритетні. 

На цей час боротьба з корупцією вже вийшла з формальних меж, стала 

предметом постійної уваги керівництва держави, громадських організацій. Цей 

процес відбувається в умовах підвищеної уваги до нього в засобах масової 

інформації та активізації громадянської позиції українців. Реалізація заходів 

подолання та попередження корупції в органах державної влади передбачає 

чітке уявлення про масштаби цього явища [38, с. 134]. 

З 2010 р., з часу другого раунду моніторингу АКМ ОЕСР, корупція 

в Україні набула ще більш загрозливих форм та масштабів. Це негативне 

явище стало настільки нестерпним для українців, що відіграло роль одного з 

ключових чинників масових протестів, що відбувалися в Україні з листопада 

2013 р. Згідно з результатами проведеного Міжнародною фундацією виборчих 

систем (IFES) дослідження громадської думки, корупція вже входила до 

четвірки найбільших проблем населення і викликала особливе занепокоєння у 

47% громадян [39]. Згідно із результатами Індексу сприйняття корупції від 

Transparency International, в 2009-2013 роках держава посідала відповідно 146, 

134, 152, 144, 144 місця зі 176 країн, охоплених дослідженням [40]. 

Сучасну ціну корупції для України можна проілюструвати даними 

міжнародних рейтингів, а саме аналітичних звітів Центрального 

розвідувального управління (ЦРУ) США − The World Factbook (Всесвітня 

книга фактів), які користуються великим авторитетом у наукових колах поряд 

зі статистикою ООН і Світового банку. Згідно з даним звітом за 2013 р. 
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Україна посідала друге місце у світі за показником смертності – 15,75 осіб на 

1000 мешканців (на першому місці – Південно-Африканська Республіка – 

17,36). За Україною розташувались такі африканські країни, як Лесото (15,02) і 

Чад (14,85) [41]. Щодо такого показника, як тривалість життя, то відповідно до 

іншого дослідження ЦРУ він дорівнює 69 років. Наша країна посідає 156 місце 

із 223 країн, що є навіть нижчим за відповідний показник у таких країнах, як 

Гондурас і Гватемала [42]. 

Незалежна неприбуткова міжнародна організація World Justice Project, 

метою якої є аналіз і підвищення рівня демократизації в усьому світі, 

оприлюднила черговий звіт «Світовий індекс правосуддя – 2014» (з даними за 

попередній рік), в якому надано оцінку країнам за такими показниками, як 

межі повноважень центральної влади, корупція, безпека і порядок, 

фундаментальні права, відкритість уряду, регуляторне середовище, цивільна і 

кримінальна юстиція. Із 99 оцінених країн світу Україна опинилась на 68 

місці. У звіті за 2013 р. наша держава посідала 10 місце наприкінці списку 

(оцінювалась ситуація за 2012 р.). Найгірший індекс був отриманий за таким 

показником, як «відсутність зловживань у законодавчій гілці влади». Він склав 

0,11 (одиниця означає абсолютне верховенство права). Для порівняння, навіть 

у Кенії, Нікарагуа, Уганді він є дещо вищим. Щодо системи кримінальної 

юстиції, то показник «ефективне розслідування» отримав оцінку 0,37 [43]. 

Основним чинником, який характеризує стан проблеми корупції 

в Україні, є відсутність політичної волі протидіяти корупції. Незважаючи 

на ухвалення нових антикорупційної стратегії та плану дій, а також низки 

законів, серед яких найбільш важливими є новий Кримінальний 

процесуальний кодекс [44], Закон «Про адміністративні послуги» [45], зміни 

до антикорупційного законодавства щодо криміналізації корупції, 

встановлення відповідальності юридичних осіб, щодо конфлікту інтересів, 

владі не вдалося вибудувати цілісної антикорупційної інфраструктури ні в 

аспекті формування політики, ні в частині законодавства, ні щодо 

інституційного забезпечення. Більш того, іноді виглядало, що основним 
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рушієм реформ були вимоги чи рекомендації міжнародних організацій, а не 

усвідомлення владою необхідності відповідних дій. Так, ухвалення КПК 

мотивувалося зобов’язаннями України перед Радою Європи, а ухвалення 

антикорупційних законів – імплементацією Плану дій з лібералізації візового 

режиму з ЄС. Показовою є назва навіть двох прийнятих законів: 

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» та 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» [40]. 

Досліджуючи сучасний стан запобігання корупції в Україні, доцільно 

визначити категорію «запобігання», оскільки в минулому нормативно-правове 

регулювання в цій сфері передбачало боротьбу, протидію корупції тощо. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає, що 

термін «запобігання» утворено від «запобігати», під яким розуміється не 

допускати, заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане [46, с. 414]. 

Звідси, запобігання корупції полягає у недопущенні її фактів та 

розповсюдження, вжиття дієвих заходів з відвертання корупції. Близькими за 

значенням до запобігання корупції є антикорупційна діяльність, превентивні 

заходи по боротьбі (протидії) корупції, хоча вказані категорії не є тотожними. 

Втім, для мети нашого дослідження це не має принципової різниці.  

Зазначимо, що антикорупційні заходи розвивалися з посиленням 

державності в Україні. Чим більше здобувалося власного досвіду 

державотворення, тим ефективнішими ставали заходи запобігання корупції. 

Ще в 1995 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про боротьбу з 

корупцією» [47]. Відтоді зміни до цього базового антикорупційного закону 

вносилися одинадцять разів. Для боротьби з корупцією було видано понад 

75 законодавчих актів, зокрема 12 законів і 12 постанов Кабінету Міністрів 

України. Сьогодні вже існує пакет антикорупційних законів, до якого увійшли 
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закони «Про запобігання корупції» та інші, які передбачають не лише 

посилення відповідальності за корупційні правопорушення, а й визначають 

превентивні методи боротьби з цим явищем [48]. Однак корупція і досі 

залишається невід’ємним елементом сучасного українського суспільства. 

Превентивні заходи в будь-якій сфері передбачають попередження 

настання певних подій, наслідків тощо. Стосовно корупції превентивні заходи 

вживаються суб’єктами її запобігання і мають носити комплексний характер, 

оскільки поодинокі заходи не здатні вирішити проблему корупції в Україні.  

Сьогодні до числа заходів запобігання корупції слід віднести: 

1) комплаєнс; 

2) зменшення тіньового обігу грошових коштів;  

3) проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів; 

4) впровадження антикорупційної стратегії;  

5) інформаційно-роз’яснювальну роботу; 

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 інтересів; 

14) дотримання правил етичної поведінки; 

15) здійснення фінансового контролю; 

16) заборону на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування; 
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17) проведення спеціальних перевірок; 

18) створення та адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, тощо. 

Порядок розташування заходів запобігання корупції у наведеному 

переліку є умовним і жодним чином не претендує на визнання перших заходів 

більш дієвими за подальші і навпаки. Розглянемо деякі з них. 

Одним з таких превентивних методів сьогодні визнається комплаєнс. В 

умовах нерозвиненості та недосконалості вітчизняного законодавства у сфері 

запобігання корупції, низького рівня ефективності роботи органів державного 

управління виникає необхідність впровадження антикорупційних методів з 

активною участю бізнесу та громадянського суспільства. У даному напрямку 

інноваційним і перспективним для українського суспільства є впровадження 

практики compliance як превентивної системи (методів) боротьби з корупцією. 

У найбільш стислому поданні система «комплаєнс» являє собою набір 

принципів, правил і методів протидії корупційним явищам; це система 

стандартів і процедур приведення у нормативно-правовий порядок 

(насамперед, антикорупційний) найбільш важливих сфер і сегментів 

економіки. 

Як зазначає А.В. Волошенко, сучасна комплаєнс-практика має декілька 

ключових складових, кожна з яких виконує свої функції. Насамперед, це 

ефективне запобігання корупції, протидія відмиванню грошей, отриманих 

злочинним шляхом, попередження шахрайських операцій з ресурсами 

компаній і розкраданням грошей. Для реалізації цих завдань компанії 

розробляють цілий комплекс внутрішніх документів, політик і процедур. У 

більшості міжнародних корпорацій діють гарячі лінії, які дають можливість за 

телефоном або електронною поштою повідомити про порушення кодексу 

етики працівниками компанії, у тому числі і керівниками. Важливим 

інструментом комплаєнс-практики виступають внутрішні правила, що 

встановлюють обмеження на вручення подарунків державним службовцям, 

правила прояви гостинності, процедури узгодження благодійних внесків тощо. 
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Особлива увага приділяється перевірці репутації ділових партнерів, 

дистриб’юторів, підрядчиків, посередників і агентів, які надають компаніям 

різні послуги. Такі процедури спрямовані на виявлення прихованих ризиків, 

коли корупційні діяння маскуються під квазілегальні консультаційні послуги, 

маркетингові дослідження або надмірно завищені ціни для перепродажу. 

Також досить дієва складова комплаєнс-практики представлена внутрішніми 

перевірками і розслідуваннями для виявлення та запобігання випадкам 

порушення бізнес-етики компанії. В результаті таких розслідувань і перевірок 

бізнес самостійно контролює себе, тим самим сприяючи викоріненню корупції 

та інших порушень встановлених корпоративних правил [49; 50, с. 411]. 

Відтак, комплаєнс є дієвим інструментом самоочищення бізнесу від 

корупційної практики. Корисним він був би також для органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів. 

Іншим превентивним заходом боротьби з корупцією є зменшення в 

державі обсягу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, що полягає в 

тому числі в протидії легалізації так званих «брудних» грошей. Їх наявність 

значним чином впливає на загальний рівень злочинності в країні, адже 

тіньовий обіг грошових коштів притаманний саме корупції. Боротьба з 

відмиванням таких грошових коштів має власну систему заходів та 

контрзаходів, до числа яких входять і фінансові.  

Новітнім для нашої країни є такий захід запобігання корупції, як 

антикорупційна експертиза. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання 

корупції» антикорупційна експертиза – це діяльність із виявлення у 

нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, 

які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню 

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією [30].  

З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах 

нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх 

усунення проводиться антикорупційна експертиза. Обов’язкова 
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антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім 

антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на 

розгляд Верховної Ради народними депутатами України, яка здійснюється 

комітетом Верховної Ради, до предмета відання якого належить питання 

боротьби з корупцією. Міністерство юстиції України визначає порядок і 

методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок 

оприлюднення її результатів. Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка 

проводиться Міністерством юстиції, підлягають усі проекти нормативно-

правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Національне агентство може проводити за власною ініціативою у 

встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-

правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради або Кабінету 

Міністрів України [30, ст. 55]. 

Вагомий вплив на запровадження у національне антикорупційне 

законодавство експертизи щодо запобігання корупціоногенним факторам 

мають міжнародні організації у сфері боротьби з корупцією. 

Однак і тиск міжнародних організацій не призвів до вирішення найбільш 

нагальних і важливих проблем у сфері корупції. Так, з 25 рекомендацій 

GRECO впроваджено лише 13, попри шість років роботи і три раунди 

оцінювання прогресу [51]. Так само з антикорупційних рекомендацій Плану 

дій з лібералізації візового режиму з ЄС врахована лише невелика частина, що 

стосується криміналізації корупції. Ключові рекомендації GRECO та ЄС щодо 

утворення антикорупційних інституцій, реформ прокуратури, державної 

служби, системи державних закупівель, створення систем контролю за 

запобіганням конфлікту інтересів та доброчесністю активів посадовців, 

залишилися невиконані [40]. Так, реформу прокуратури ще не завершено, хоча 

триває вона вже більше року. Новий Закон України «Про державну службу» 

[52] так і не вирішив значної кількості проблем у цій сфері. Закріплення норм 

про запобігання конфлікту інтересів за досить тривалий час не дало явних 

позитивних результатів. Все це наводить на думку про небажання окремих 
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високопосадовців здійснювати реальні реформи. 

Розглянувши чинне законодавство у сфері проведення антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів, можемо дійти таких висновків.  

По-перше, зазначена 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. 

Перспективними уявляються подальші дослідження адміністративно-

правового статусу Громадської ради при Національному агентстві з питань 

запобігання корупції, зокрема щодо віднесення її до суб’єктів антикорупційної 

експертизи. Адже згідно з ч. 5 ст. 55 Закону України «Про запобігання 

корупції» Громадська рада при Національному агентстві залучається до 

проведення ним антикорупційної експертизи. 

По-друге, антикорупційна експертиза нормативно-правових актів може 

бути різних видів, зокрема: 1) обов’язкова; 2) необов’язкова (державна та 

громадська). 

Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється у випадках, що 

прямо передбачені законодавством. Навпаки, необов’язкова антикорупційна 

експертиза проводиться за ініціативою її суб’єктів. Зрозуміло, що державна 

експертиза здійснюється за рахунок державних коштів. Натомість громадська 

антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів 

нормативно-правових актів відбувається за рахунок недержавних коштів, 

джерела яких не заборонені законом.  

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 р. 

№ 22-VІІІ Комітет з питань запобігання і протидії корупції має такі предмети 

відання:  

- формування та реалізація антикорупційної політики;  

- проведення антикорупційної експертизи законопроектів, поданих 
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суб’єктами права законодавчої ініціативи; 

- запобігання та протидія корупції; 

- запобігання корупції в діяльності юридичних осіб; 

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

- правила етичної поведінки на публічній службі; 

- фінансовий контроль стосовно осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування; 

- відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

- правове регулювання діяльності Національного антикорупційного 

бюро; 

- правове регулювання діяльності Національного агентства з питань 

протидії корупції; 

- діяльність інших правоохоронних і державних органів в частині їх 

повноважень у сфері запобігання та протидії корупції; 

- державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції [53]. 

Отже, зазначений Комітет має досить широку компетенцію щодо 

контролю за діяльністю інших органів влади та юридичних осіб у сфері 

запобігання корупції. 

За період з 27 листопада 2014 року по 27 січня 2015 року у Комітеті 

розглянуто 825 заяв, скарг та клопотань фізичних і юридичних осіб, 

43 звернення народних депутатів України [54]. Станом на середину 2015 р. 

Комітетом Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

визнано такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства, 

118 законопроектів; 4 – такими, що містять корупційні ризики [55]. 

Міністерством юстиції України затверджено Порядок проведення 

антикорупційної експертизи [56], яким передбачено механізм проведення 

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів 

нормативно-правових актів з метою запобігання вчиненню корупційних 
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правопорушень через наявність у законодавстві корупціогенних факторів. 

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, 

нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється 

під час такої реєстрації структурними підрозділами апарату та територіальних 

органів Міністерства юстиції, відповідальними за проведення державної 

реєстрації нормативно-правових актів. 

Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів 

здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України у таких сферах: 

1) права та свободи людини і громадянина; 

2) повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

3) надання адміністративних послуг; 

4) розподіл та витрачання коштів державного бюджету і місцевих 

бюджетів; 

5) конкурсні (тендерні) процедури [56]. 

Таким чином, антикорупційна експертиза сприяє запобіганню корупції 

шляхом спрощення нормативних процедур, адміністративних послуг тощо. В 

той же час слід наголосити 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, 

якою переважно є юриспруденція. У зв’язку з цим підвищується роль та 

значення участі громадськості, експертного середовища у виявленні ознак 

корупціоногенних факторів при проведенні антикорупційних експертиз. 

Антикорупційна стратегія розробляється Національним агентством та 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівники державних органів 

несуть персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної 

програми з виконання Антикорупційної стратегії [30]. На підставі 
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Антикорупційної стратегії розробляється відповідна державна програма, за 

виконанням якої спостерігає Національне агентство з питань запобігання 

корупції. Зазначений орган також здійснює моніторинг, оцінку ефективності 

та координацію діяльності інших органів з виконання державної програми 

запобігання корупції. 

Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 

роки виконання Програми дасть змогу здійснити невідкладні заходи з 

проведення антикорупційної реформи, зокрема: 

– забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної 

політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та 

чинники, які її обумовлюють, впровадити ефективний моніторинг та 

координацію реалізації антикорупційної політики незалежним спеціалізованим 

органом із залученням представників громадянського суспільства; 

– зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів 

законодавчої влади, посилити громадський контроль за їх діяльністю; 

– створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту 

інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль 

за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами, 

утворити з цією метою Національне агентство з питань запобігання корупції; 

– посилити ефективність діяльності органів судової влади та системи 

кримінальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, забезпечити ефективну роботу Національного 

антикорупційного бюро України; 

– сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, 

сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції; 

– розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації; 

– сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити 

рівень довіри населення до влади; 
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– забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних 

моніторингових механізмів, зокрема у рамках моніторингового 

механізму Конвенції ООН проти корупції, Групи держав проти корупції 

(GRECO), Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та 

розвитку для Східної Європи та Центральної Азії, імплементацію критеріїв у 

рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським 

Союзом та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – 

членами [57]. 

Нові тенденції антикорупційної політики держави примушують 

керівників органів державної влади, юридичних осіб публічного права та 

інших вживати заходів щодо впровадження заходів запобігання корупції. 

Так, Планом заходів щодо запобігання і протидії корупційним 

правопорушенням в Укравтодорі на 2015 рік визначено такі: 

– проведення нарад, семінарів, засідань з питань запобігання 

корупційним правопорушенням, участь у засіданнях Громадської ради 

Укравтодору; 

– забезпечення ефективної роботи громадських приймалень 

Укравтодору, Служб автомобільних доріг в областях, ПАТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України», державних підприємств та організацій, що 

входять до сфери управління Укравтодору; 

– забезпечення регулярного оприлюднення достовірної та якісної 

інформації з основних напрямів діяльності Укравтодору та з питань соціально-

економічної сфери, роботи із зверненнями громадян, обговорення проектів 

нормативно-правових актів, виконання заходів щодо запобігання корупційним 

правопорушенням через офіційний веб-сайт Укравтодору; 

 періодичний розгляд на засіданнях колегій (комісій) Укравтодору 

питань щодо стану виконання законодавства про державну службу, боротьбу з 

корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та 

реагування на них, а також питань про стан роботи зі зверненнями громадян, 
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участь у засіданнях Громадської ради Укравтодору; 

– забезпечення прозорості здійснення державних закупівель. Розміщення 

в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах, передбаченої 

нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель; 

– забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору, а також проведення їх об’єктивної 

атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на 

них обов’язків і завдань, вивчення рівня практичних та теоретичних знань 

працівників, насамперед знання ними своїх функціональних обов’язків, а 

також нормативних актів, інструкцій, правил, що регулюють професійну 

діяльність державних службовців, та порядок реалізації завдань і функцій, 

покладених на відповідний структурний підрозділ; 

– відповідно до компетенції проводити аналіз нормативно-правових 

актів та їх проектів з метою виявлення прогалин та колізій (чинників), які 

створюють ризики скоєння корупційних правопорушень, та підготовка 

пропозицій щодо внесення відповідних змін до їх змісту тощо [58]. 

За сучасних умов особливого значення набуває фактор встановлення 

режиму інформаційної прозорості діяльності органів влади, підприємств і 

організацій. Отже, одним з дієвих заходів з наведення порядку у цьому 

напрямі може стати ефективне вирішення питань створення, використання і 

поширення інформації у сфері бізнесу, у державних органах і в громадських 

структурах. Необхідно припинити можливість безконтрольного використання і 

передачі інформації окремими чиновниками та підвищити їх персональну 

відповідальність за вірогідність і повноту наданої суспільству інформації про 

діяльність влади і вирішення різних соціально-економічних і політичних 

проблем. Інакше кажучи, перемога над корупцією є практично не можливою 

без інформаційної прозорості влади і широкого доступу суспільства до 

інформації про її діяльність. Побудова в Україні інформаційно відкритого 

суспільства вимагає усвідомлення владою необхідності нових форм 

інформаційної взаємодії із суспільством. Держава повинна здійснювати 
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відкриту і чесну інформаційну взаємодію з громадськістю, у першу чергу 

через засоби масової інформації, і ставитися до ЗМІ як до основного 

об’єктивного джерела інформації зворотного зв’язку між суспільством і 

владою. Це означає зміцнення інституту незалежних від влади ЗМІ; 

підвищення рівня транспарентності, прозорості самих ЗМІ і вжиття багатьох 

інших заходів [59]. 

Необхідно констатувати, що за останній час діяльність органів 

державної влади стала більш прозорою та відкритою в цілому по країні, хоча і 

є винятки. Чимало інформації про свою діяльність викладається на сайтах 

органів влади та місцевого самоврядування. Обов’язковим за наявності 

власного інтернет-ресурсу є розміщення відомостей щодо державних 

закупівель конкретним владним суб’єктом. Важливого значення для 

визначення стану протидії корупції є узагальнення судової практики, що також 

є орієнтиром для системи правоохоронних органів. 

Зокрема, узагальнення практики розгляду в 2011-2012 роках Барським 

районним судом Вінницької області адміністративних справ, передбачених 

главою 13-А КУпАП «Адміністративні корупційні правопорушення», ст. 212-3 

КУпАП, показало, що до відповідальності за корупційні правопорушення 

здебільшого притягалися керівники структур нижчої ланки, як правило, не 

вище районної. Серед притягнутих до відповідальності – службовці органів 

місцевого самоврядування (сільський голова), особи, які постійно або 

тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків (начальник 

квартирно-експлуатаційної служби), посадові особи юридичної особи 

публічного права (завідувач речового складу військової частини), службові 

особи органів місцевого самоврядування (лікар-терапевт підліткового кабінету 

комунальної установи «Барський районний медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги», майстер Барського комбінату комунальних 

підприємств) [60]. 

Засадами державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 
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рр. передбачено такі заходи у сфері забезпечення прозорості влади: 

1) внести зміни до законодавства з метою: 

– вільного доступу до даних Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців через Інтернет, зокрема до даних про 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб, фінансових звітів та статутних 

документів; 

– розкриття даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Державного земельного кадастру через вільний доступ в Інтернеті, у тому 

числі доступ до даних про об’єкти і суб’єкти прав, про їх обтяження; 

– оприлюднення та створення умов для доступу до інформації про 

використання публічних коштів, якими розпоряджаються державні установи, 

суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, установи 

загальнообов’язкового державного страхування і органи Пенсійного фонду 

України, зокрема шляхом оприлюднення в інтернеті та створення умов для 

доступу в режимі реального часу до всіх транзакцій на рахунках центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів; 

– розкриття фінансовими установами інформації про платежі до 

державного та місцевих бюджетів, які сплачують суб’єкти господарювання, 

що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних 

ресурсів; 

– створення (визначення) державного органу контролю за додержанням 

права на доступ до інформації, що відповідатиме стандартам незалежності та 

ефективності; 

2) провести інвентаризацію публічних реєстрів, які містять суспільно 

важливу інформацію та передбачити їх розкриття з урахуванням вимог щодо 

захисту персональних даних, спрощення доступу (в тому числі здешевлення 

доступу) до публічних реєстрів; 

3) створити нормативно-правові та організаційні основи для 

запровадження доступу до інформації у формі «відкритих даних» та 
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повторного використання інформації (внесення з цією метою змін до 

законодавчих актів, прийняття підзаконних нормативно-правових актів для 

визначення стандартів оприлюднення інформації у формі «відкритих даних», 

зокрема на єдиному державному веб-порталі «відкритих даних», визначеного 

уповноваженого органу з питань впровадження стандартів «відкритих даних», 

реалізація відповідних положень); 

4) забезпечити активну участь України в міжнародних ініціативах 

прозорості та досягнення високого рівня відповідності стандартам 

міжнародних ініціатив, зокрема впровадження стандартів ініціатив з 

прозорості видобувних галузей, будівельного сектору та Індексу відкритості 

бюджету [61]. 

Згідно з дослідженнями Індексу сприйняття корупції, що проводяться 

Transparency International, українці вважають свою державу однією з найбільш 

корумпованих у світі [62]. Цьому сприяють постійна присутність в 

інформаційному просторі публічних звинувачень на адресу високопосадовців 

щодо їх причетності до корупційних правопорушень, наявність активів, які 

явно не відповідають їх доходам, а також відсутність адекватного реагування 

органів кримінальної юстиції на такі факти. Як приклад можна навести 

численні звинувачення щодо корупційних проявів, пов’язаних із проведенням 

ЄВРО-2012 [63], або закупівлю устаткування для видобутку газу для 

державної компанії «Чорноморнафтогаз» за завищеними цінами (т. зв. «вишки 

Бойка») [64]. У той же час статистику притягнутих до відповідальності за 

корупційні правопорушення складають здебільшого службовці найнижчих 

категорій [40]. 

Відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-VII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

державної антикорупційної політики» починаючи з 1 січня 2014 року 

Міністерством юстиції України забезпечується оприлюднення на своєму 

офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення. Оприлюдненню на офіційному веб-сайті 
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підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні 

рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення 

дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення, починаючи з 1 січня 

2014 року. Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру 

здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом 

пошуку та перегляду інформації про осіб, яких притягнуто до відповідальності 

за вчинення корупційного правопорушення згідно з нормативними 

документами. Пошук інформації про особу, яку притягнуто до 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, здійснюється за 

прізвищем, ім’ям, по батькові [65]. 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 

ведеться в Україні з 2013 р., проте відкритим він став лише у 2015 р. Наразі до 

вказаного реєстру внесено відомості щодо більше ніж 10 тис. осіб. Однак 

серед цих осіб немає жодної посадової особи, віднесеної до першої категорії. 

Тобто або у вищих ешелонах влади корупція відсутня приблизно з 2013 р., у 

що слабо віриться, або чинна система правоохоронних органів з певних 

причин не може протидіяти корупції на цьому рівні, у зв’язку з чим постає 

питання про її ефективність, професійність, незалежність та доцільність 

подальшого існування за рахунок платників податків. 

За результатами нового Індексу сприйняття корупції 2014 р. від 

Transparency International, Україна так і не подолала межу «корупційної 

ганьби». Отримавши лише один додатковий бал, порівняно з 2013 роком, 

Україна залишається в клубі тотально корумпованих держав. 26 балів зі 100 

можливих і 142 місце зі 175 позицій – такі показники України в цьогорічному 

Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index) від 

Transparency International. Україна вчергове опинилась на одному щаблі з 

Угандою та Коморськими островами як одна з найбільш корумпованих країн 

світу. Такі невтішні результати, на думку міжнародної антикорупційної 

спільноти, спричинені малопомітним поступом у руйнуванні корупційних 
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схем, отриманих у спадок від всіх правлячих режимів часів незалежності 

України. Адже, незважаючи на «зміну фасаду», Україна продовжує тупцювати 

на місці. Нещодавно прийняті закони поки не дали відчутних результатів в 

антикорупційній боротьбі [66]. 

Зважаючи на такий стан справ, слід ретельніше підходити не тільки до 

виявлення фактів корупції, але і доводити справу до логічного завершення – 

реального настання для винних осіб юридичної відповідальності. Поодинокі 

випадки виявлення корупціонерів серед вищих чиновників прокуратури, 

апеляційних судів та інших органів є скоріше винятком із загального обсягу 

правопорушень у цій сфері. В той же час найбільший ступінь корупції 

властивий суб’єктам найвищої влади. Справедливим у цьому відношенні є 

вислів, що «риба гниє з голови». До речі, більше ніж за рік люстрації жодний 

суддя не був звільнений, що викликає велике занепокоєння про стан корупції в 

країні. Тому, на нашу думку, очищення влади від осіб, що здійснюють 

корупційну практику, люстрація державних службовців, запобігання корупції 

мають починатися і показати результати, насамперед, у вищих органах 

державної влади. Як наслідок, збільшиться рівень довіри населення до системи 

державного управління. Крім того, це буде сигналом для інших чиновників. 

 

 

1.3. Правове забезпечення діяльності Національного 

антикорупційного бюро України 
 

Національні інтереси України передбачають розвиток її економіки, 

інтеграцію до європейського співтовариства, плідну співпрацю з 

міжнародними організаціями та фінансовими системами тощо. В сучасних 

умовах постає питання про подолання перешкод, однією з яких є корупція, на 

цьому шляху. Питання запобігання корупції є нагальним для України, оскільки 

корупційні прояви завдають шкоди національним інтересам та безпеці 

держави. Як свідчить практика, результативність запобігання корупції 
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здебільшого залежить від ефективної співпраці всіх державних органів, 

правоохоронних зокрема. 

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 

законами України [67]. Тому і запобігання корупції, що здійснюється 

системою відповідних органів, відбувається на підставі ряду нормативно-

правових актів. Вказані нормативні акти становлять систему, переважне 

значення в якій відіграє Конституція України. 

Розглядаючи правове забезпечення діяльності будь-якого органу 

державної влади, в тому числі Національного антикорупційного бюро України, 

необхідно визначити сутність категорії «правове забезпечення». 

Великий тлумачний словник української мови визначає забезпечення як 

створення надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чогось; 

захист, охорону кого-, чого-небудь від небезпеки [46, с. 281]. Звідси 

досліджувана категорія передбачає нормативне закріплення прав (закріплення 

достатніх умов щодо можливості скористатися ними) та відповідальності за їх 

порушення.  

Як вказує З.Д. Чуйко, поняття «забезпечення» має досить широке 

значення, котре трактується як: створення надійних умов для здійснення чого-

небудь; гарантування чогось; захист, охорона кого-, чого-небудь від небезпеки 

[68, с. 85]. З цього погляду суспільні відносини перебувають під постійною 

потенційною загрозою їх порушення. З метою недопущення порушень 

нормальних життєвих зв’язків держава за допомогою норм права здійснює 

регулювання таких відносин. Таким чином суспільні відносини набувають 

ознак правовідносин. 

Під правовим забезпеченням розуміється сукупність правових норм, що 

регламентують правові взаємини та юридичний статус [46, с. 375]. На думку 

К.Г. Волинки, правове забезпечення передбачає дотримання, визнання та 

гарантування реалізації прав і свобод людини [69, с. 5]. Забезпечені правом, 
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відносини перебувають під захистом держави. Відтак, правове забезпечення 

здійснюється щодо певних суспільних відносин. Одним з видів таких відносин 

є діяльність Національного антикорупційного бюро України. 

Враховуючи викладене, під правовим забезпеченням діяльності 

Національного антикорупційного бюро України слід розуміти систему 

правових норм, що містяться в нормативно-правових актах щодо регулювання 

діяльності зазначеного органу. 

У свою чергу, Національне антикорупційне бюро України є спеціально 

уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, до числа яких згідно з ч. 1 

ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» [30] також віднесено органи 

прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України, Національне агентство з питань запобігання корупції. Відтак, Закон є 

наступним (після Конституції України) нормативно-правовим актом у системі 

правового забезпечення діяльності зазначеного органу. 

Тут слід вказати на деяку невідповідність та суперечливість у вказаному 

Законі, предметом регулювання якого є правові та організаційні засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 

застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень. Натомість перелічені органи 

створюються не для запобігання корупції, а для протидії їй. На нашу думку, 

доцільно було сформулювати абз. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції» таким чином: «спеціально уповноважені суб’єкти у 

сфері запобігання корупції: органи прокуратури, Національної поліції, 

Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань 

запобігання корупції». 

Розвиток законодавства у сфері запобігання корупції призвів до 

прийняття профільного Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України», відповідно до ст. 1 якого Національне антикорупційне бюро 

України (далі – Національне бюро) є державним правоохоронним органом, на 

який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та 



 54

розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а 

також запобігання вчиненню нових [70]. Завданням Національного бюро є 

протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими 

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 

На думку О.М. Юрченка, недоцільно було вживати у редакції даної 

статті поняття «попередження» та «запобігання» як різноманітні, тому що в 

науці вони ототожнюються, оскільки означають одне і теж саме явище, а саме 

систему заходів, спрямованих на протидію процесам детермінації деліктності, 

що має на меті ресоціалізацію потенційних правопорушників, недопущення 

вчинення суспільно небезпечних діянь. При цьому, за чинним КПК України, 

таких стадій кримінального провадження, як розслідування та розкриття, не 

існує, тому що законодавець виокремлює лише досудове розслідування та 

судове провадження. Тому, враховуючи ці зауваження, частину першу ст. 1 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» доцільно 

викласти в такій редакції: «Національне антикорупційне бюро України є 

державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, 

виявлення та припинення корупційних правопорушень, які можуть бути 

вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування» [71, с. 72]. 

На нашу думку, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» слід 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».  

Згідно з ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України 

детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове 

розслідування злочинів, передбачених ст. 191, 2062, 209, 210, 211, 354 
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(стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 3682, 369, 

3692, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявною є хоча б одна з таких 

умов: 

1) злочин вчинено: 

Президентом України, повноваження якого припинено, народним 

депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів 

України, першим заступником та заступником міністра, Головою 

Національного банку України, його першим заступником та заступником, 

членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної 

безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником; 

державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої 

категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій 

посад державної служби; 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом 

обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою 

місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої 

категорій посад; 

суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної 

юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними 

цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, 

секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції; 

прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 

частини першої ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»;  

особою вищого начальницького складу державної кримінально-

виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу 

Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно 

спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і 

вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій 

присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи 
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III рангу і вище;  

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 

Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та 

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; 

керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі 

якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків; 

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше 

разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного 

органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого 

самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка 

державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);  

3) злочин, передбачений ст. 369, ч. 1 ст. 3692 Кримінального кодексу 

України, вчинено щодо службової особи, визначеної у ч. 4 ст. 18 

Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини [44]. 

Отже, Національне антикорупційне бюро України покликане запобігати 

та протидіяти не адміністративним, а саме кримінальним правопорушенням, 

тобто злочинам, що вчиняються не будь-ким, а лише вищими посадовими 

особами.  

Враховуючи викладене, до системи нормативно-правових актів, що 

здійснюють правове забезпечення Національного антикорупційного бюро, слід 

віднести Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України. 

Перший з них встановлює коло діянь, що визнаються злочинами, та міру 

відповідальності за них тощо. Другий – питання досудового слідства та 

притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, що 

уповноважені виконувати функції держави або органів місцевого 

самоврядування. 

Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

встановлено, що Національне бюро утворюється Президентом України 
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відповідно до цього та інших законів України. Проте Розділ V Конституції 

України жодним чином не врегульовує питання створення Президентом 

України названого органу. Повноваження Президента України передбачені 

ст. 106 Конституції, згідно з якою Президент: 1) забезпечує державну 

незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; 

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України; 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та 

укладає міжнародні договори України; 4) приймає рішення про визнання 

іноземних держав; 5) призначає та звільняє глав дипломатичних 

представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; 

приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних 

держав; 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції 

України відповідно до ст. 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський 

референдум за народною ініціативою; 7) призначає позачергові вибори до 

Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією; 

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених 

цією Конституцією; 9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій 

у Верховній Раді України, сформованої відповідно до ст. 83 Конституції 

України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-

міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання 

такої пропозиції; 10) вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради 

України Генерального прокурора України; 12) призначає на посади та звільняє 

з посад половину складу Ради Національного банку України; 13) призначає на 

посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 14) вносить до Верховної Ради України 

подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби 
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безпеки України; 15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного 

Суду України щодо їх конституційності; 16) скасовує акти Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; 17) є Верховним Головнокомандувачем 

Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище 

командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює 

керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 18) очолює 

Раду національної безпеки і оборони України; 19) вносить до Верховної Ради 

України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти 

України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань; 20) приймає 

відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та 

введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози 

нападу, небезпеки державній незалежності України; 21) приймає у разі 

необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях 

надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості 

України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним 

затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 22) призначає на 

посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України; 

23) утворює суди у визначеному законом порядку; 24) присвоює вищі 

військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і 

класні чини; 25) нагороджує державними нагородами; встановлює 

президентські відзнаки та нагороджує ними; 26) приймає рішення про 

прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про 

надання притулку в Україні; 27) здійснює помилування; 28) створює у межах 

коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; 

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 30) має право вето 

щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про 

внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на 
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повторний розгляд Верховної Ради України; 31) здійснює інші повноваження, 

визначені Конституцією України [67]. 

Відтак, повноважень зі створення Національного антикорупційного 

бюро Президент згідно з Конституцією України не має, що зумовлює чимало 

запитань щодо 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» [72] зазначений 

орган таки створено. 

З іншого боку, органом, що утворює Національне антикорупційне бюро, 

має бути Кабінет Міністрів України, який згідно з п. 9, 9-1 та 9-2 ст. 116 

Конституції України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів 

виконавчої влади; утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах 

коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; призначає на 

посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників 

центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України. 

Таким чином, правове забезпечення утворення та функціонування 

Національного антикорупційного бюро України має здійснюватися не 

нормативно-правовими актами Президента України, а відповідними актами 

Кабінету Міністрів України. Відтак, слід внести зміни до ч. 2 ст. 1 Закону 

«Про Національне антикорупційне бюро України», яку викласти в такій 

редакції: «Національне бюро утворюється Кабінетом Міністрів України 

відповідно до цього та інших законів України».  

Іншим нормативним актом, за допомогою якого відбувається правове 

забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро, є Закон 

України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» [61]. Так, пунктом 3 розділу 4 

«Покарання за корупцію» вказаної Антикорупційної стратегії передбачено 
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утворення спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та 

розслідування корупційних злочинів на таких засадах: 

– наявність достатніх гарантій незалежності органу (відкритий і 

прозорий конкурсний відбір керівника органу, чіткі визначені законом 

підстави для звільнення керівника, які не допускають звільнення з політичних 

підстав, визначені законом засади фінансування органу та розмір оплати праці 

його працівників, заборона втручання в його діяльність); 

– прозорий конкурсний відбір основного персоналу органу з метою 

зменшення ризиків протиправного впливу на прийняття рішень та підбір 

кваліфікованих кадрів, які відповідають стандартам доброчесності; 

– спеціалізація органу на корупційних злочинах, вчинених посадовими 

особами вищого рівня, суддями, прокурорами, іншими особами за умови, що 

корупційний злочин становить високу суспільну небезпеку; 

– наявність механізмів заохочення, у тому числі матеріального 

(наприклад, певного відсотка від суми конфіскованих злочинних доходів), з 

метою виявлення фактів корупції; 

– громадський контроль та відкритість органу, звітування кожні півроку 

про його діяльність; 

– заохочення співпрацювати з уповноваженими державними органами з 

метою виявлення фактів корупції; 

– введення посад спеціалізованих антикорупційних прокурорів, які 

відряджаються для роботи до спеціально уповноваженого органу з питань 

виявлення та розслідування корупційних злочинів. 

Таким органом є саме Національне антикорупційне бюро України, 

діяльність якого має спиратися на перелічені засади. 

У квітні 2015 р. затверджено Державну програму щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 р., що доповнює 

Антикорупційну стратегію на 2014-2017 рр. Для проведення перевірок на 

доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, необхідно: 1) розробити проект закону щодо 
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регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

2) провести громадське обговорення проекту закону та забезпечення 

проведення його міжнародної експертизи [57]. Вказані заходи здійснюються за 

участю Міністерства юстиції та Національного антикорупційного бюро 

України. На травень 2016 р. необхідно розробити програму спеціального 

навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції для працівників 

сектору безпеки та оборони. За вказаний захід відповідальними є Національне 

агентство з питань запобігання корупції, Міноборони, Національне 

антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Апарат Ради Національної 

безпеки і оборони. На Національне агентство з питань запобігання корупції, 

Мінекономрозвитку, Національне антикорупційне бюро, Генеральну 

прокуратуру, Службу безпеки, Національну школу суддів покладено 

проведення тренінгів для детективів Національного антикорупційного бюро, 

слідчих МВС, прокурорів, суддів щодо особливостей виявлення, 

розслідування та судового розгляду справ стосовно зловживань у сфері 

державних закупівель.  

Підкреслимо, що у ст. 2 Закону «Про Національне антикорупційне бюро 

України» визначено правову основу діяльності вказаного органу, яку, зокрема, 

становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші 

закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові 

акти. Враховуючи зазначене, можемо зауважити, що не тільки норми 

вітчизняних правових актів чинять вплив на діяльність досліджуваного органу. 

Норми міжнародного права, в тому числі міжнародні договори України, є 

частиною правового забезпечення діяльності Національного антикорупційного 

бюро. 

Одним з таких міжнародно-правових актів є Цивільна конвенція про 

боротьбу з корупцією від 04.11.1999 [73], відповідно до ст. 10 якої кожна 

сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві будь-які заходи, що 

необхідні для чіткого складання суб’єктами економічної діяльності річних 
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звітів і отримання дійсної та вірогідної інформації про фінансовий стан 

суб’єкта економічної діяльності. З метою запобігання корупційним діям кожна 

сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві необхідність 

підтвердження аудиторами, що річні звіти містять дійсну та вірогідну 

інформацію про фінансовий стан суб’єкта економічної діяльності. Вказані 

звіти, відомості та інформація можуть бути предметом дослідження 

працівників Національного антикорупційного бюро України. Згідно з п. 5 ст. 

16 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

Національне бюро здійснює інформаційно-аналітичну роботу з метою 

виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро.  

Відповідно до ст. 6, 36 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції від 31.10.2003, кожна Держава-учасниця забезпечує, згідно з 

основоположними принципами своєї правової системи, наявність органу або, у 

належних випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції за 

допомогою таких засобів, як: a) проведення політики, згаданої у ст. 5 цієї 

Конвенції, і, у належних випадках, здійснення нагляду та координації 

реалізації такої політики; b) розширення та поширення знань з питань 

запобігання корупції. Кожна Держава-учасниця забезпечує органу або 

органам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, необхідну незалежність, згідно з 

основоположними принципами своєї правової системи, з метою надання 

такому органу або органам можливості виконувати свої функції ефективно й в 

умовах свободи від будь-якого неналежного впливу. Слід забезпечити 

необхідні матеріальні ресурси та спеціалізований персонал, а також таку 

підготовку персоналу, яка може бути потрібна для виконання покладених на 

нього функцій. Кожна Держава-учасниця забезпечує, відповідно до 

основоположних принципів своєї правової системи, наявність органу чи 

органів або осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією за допомогою 

правоохоронних заходів. Такому органу чи органам забезпечується необхідна 

самостійність, відповідно до основоположних принципів правової системи 
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Держави-учасниці, щоб вони могли виконувати свої функції ефективно й без 

будь-якого неналежного впливу. Такі особи або працівники такого органу або 

органів повинні мати відповідну кваліфікацію та ресурси для виконання 

покладених на них завдань [74]. 

Відповідно до ст. 23 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 

(ETS173) від 27.01.1999, кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та 

інших заходів, включаючи заходи, що дозволяють застосування спеціальних 

слідчих методів із дотриманням національного законодавства, які можуть бути 

необхідними для забезпечення їй можливості сприяти збиранню доказів у 

зв’язку із кримінальними злочинами, визначеними у ст. 2-14 цієї Конвенції, та 

ідентифікувати, вистежувати, заморожувати і заарештовувати засоби та 

доходи, отримані від корупції, чи власність, вартість якої відповідає таким 

доходам, до яких можуть застосовуватися заходи, передбачені у пункті 3 ст. 19 

цієї Конвенції [75]. У національній правовій системі містяться норми, що 

кореспондують міжнародним зобов’язанням України в цій сфері. Так, 

Національне антикорупційне бюро має право вживати заходів щодо розшуку 

та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або 

спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до 

підслідності Національного бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів 

та іншого майна, на яке накладено арешт [70, ст. 16]. 

У своїй діяльності Національне антикорупційне бюро України може 

користуватися результатами службових розслідувань стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого 

самоврядування. Порядок такого розслідування затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950. Відповідно до цього 

Порядку стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, може бути проведено службове розслідування:  

1) у разі невиконання або неналежного виконання ними службових 

обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв 

або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, 
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підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян;  

2) у разі недодержання ними законодавства про державну службу, 

службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства;  

3) на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, 

звинувачень або підозри;  

4) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання 

вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням 

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом 

Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням керівника 

органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення [76].  

Результати службових розслідувань можуть направлятися до 

компетентних органів, в тому числі Національного антикорупційного бюро, 

працівники якого вживають відповідних заходів. 

Удосконалення форм та проявів корупції вимагає постійного підвищення 

кваліфікації працівників органів, чия діяльність спрямована на запобігання 

цьому негативному явищу. Порядок підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань 

запобігання і протидії корупції визначає механізм підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів, що займають посади державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування першої-сьомої категорій, на яких 

покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання корупції в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, з питань боротьби з 

корупцією в Національній академії внутрішніх справ. Підвищення кваліфікації 

працівників здійснюється за навчальними планами програми підвищення 

кваліфікації працівників з питань боротьби з корупцією (далі – програми 

підвищення кваліфікації) з метою розвитку та поглиблення знань, необхідних 

для ефективного виконання завдань професійної діяльності. Підвищення 

кваліфікації працівників може здійснюватися з відривом від роботи (із 
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збереженням заробітної плати) і без відриву від роботи [77]. 

При встановленні детективами Національного антикорупційного бюро 

України порушень законодавства щодо обмежень із сумісництва та суміщення 

з іншими видами діяльності вони мають керуватися не тільки нормами Закону 

України «Про запобігання корупції», але і п. 11.1 Кодексу поведінки 

працівників, до функціональних обов’язків яких належать оформлення та 

видача документів, що посвідчують особу. Зокрема, працівнику забороняється: 

займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім 

викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено 

Конституцією або законами України; входити до складу органу управління чи 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання 

прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та 

представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше 

не передбачено Конституцією або законами України [78]. 

Оскільки працівники Національного антикорупційного бюро України є 

державними службовцями, на них поширюються положення Загальних правил 

поведінки державних службовців, затверджених Наказом Головного 

управління державної служби України від 04.08.2010 № 214. Згідно з п. 2.1, 2.2 

зазначених Правил, державний службовець при виконанні службових 

обов’язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені 

Конституцією та законами України, а також чинними міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою. 

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

прийняті на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать 

закону, є також обов’язковими до виконання державними службовцями будь-

якого органу державної влади. Державний службовець повинен сумлінно 

виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, 
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постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати 

організацію своєї роботи [79].  

Однак Загальні правила поведінки державних службовців слід 

переглянути та внести зміни, що відповідають чинному законодавству. Так, 

закони України «Про правила етичної поведінки», «Про запобігання та 

протидію корупції», що згадуються в п. 1.1, 4.1-4.3, 4.5, 4.6 зазначених Правил, 

втратили чинність ще в 2014 році. Тому необхідно у відповідних пунктах 

Загальних правил поведінки державних службовців зазначені нормативно-

правові акти замінити на Закон України «Про запобігання корупції». 

Національне антикорупційне бюро України під час здійснення своєї 

діяльності взаємодіє з іншими юридичними особами, в тому числі публічного 

права. За рішенням міністра, керівника іншого центрального органу 

виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, голови 

обласної, Київської та Севастопольської міських, районної державних 

адміністрацій у апараті міністерства, іншого центрального органу виконавчої 

влади, їх територіальних органах, апараті Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 

обласної, районної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, 

за рішенням керівника підприємства, установи та організації, що належать до 

сфери управління органу виконавчої влади, створюється уповноважений 

підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Згідно з п. 10 ч. 

5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань 

запобігання та виявлення корупції, такий підрозділ відповідно до покладених 

на нього завдань повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої 

влади, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та 

спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що 

можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, 

територіального органу, підприємства, установи, організації [80]. При 
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налагодженій роботі уповноважених підрозділів у цій сфері їх взаємодія з 

детективами Національного антикорупційного бюро може бути досить 

продуктивною та сприяти викорененню корупції в органах та організаціях, де 

створено такі підрозділи. 

Підсумовуючи викладене, можемо зазначити, що правове забезпечення 

діяльності Національного антикорупційного бюро України здійснюється за 

допомогою системи нормативно-правових актів, до яких входять:  

– Конституція України; 

– Закон України «Про запобігання корупції»;  

– Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»;  

– Кримінальний процесуальний кодекс України;  

– Кримінальний кодекс України; 

– Указ Президента України «Про утворення Національного 

антикорупційного бюро України»; 

– Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про 

затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 

роки»; 

– Закон України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з 

корупцією»; 

– Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних 

Націй проти корупції»; 

– Закон України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу 

з корупцією»;  

– Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про 

затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування»;  
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– Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 828 «Про 

заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції»;  

– Спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Головного 

управління державної служби України від 14.06.2011 № 319/149/145/145 «Про 

затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків 

яких належать оформлення та видача документів, що посвідчують особу»; 

– Наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 

№ 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного 

службовця»;  

– Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання 

запобігання та виявлення корупції» тощо. 

Необхідною умовою подолання корупції в нашій державі є прийняття 

тих нормативно-правових актів, які дозволять застосовувати реальні, 

конкретні заходи щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних 

правопорушень у правозастосовній діяльності. Однак аналіз окремих 

положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» так і не 

дає відповіді на логічне запитання, яким чином можна швидко, об’єктивно 

протидіяти корупції в Україні. При цьому деякі положення зазначеного 

нормативно-правового акта є колізійними і навіть потребують серйозної 

редакційної правки. Більшість правових норм цього законодавчого акта 

визначають механізми призначення, звільнення з посади керівництва та 

працівників Національного антикорупційного бюро України, їх прав, 

обов’язків, особливостей притягнення до відповідальності, соціального та 

правового захисту, фінансового, матеріально-технічного забезпечення 

діяльності цього бюро тощо, але зрештою не зовсім відповідають 

основоположним міжнародним принципам діяльності спеціалізованих органів 

по боротьбі з корупцією. Крім того, до підслідності такого органу віднесено 

лише незначну частину корупційних проявів, власне лише щодо осіб, яким це 
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орган буде підзвітний та підконтрольний [71, с. 72]. Безумовно, правове 

забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України 

потребує удосконалення. Мабуть, весь час існування зазначеного органу 

нормативно-правова база забезпечення його діяльності буде піддаватися 

змінам. Однак починати слід з проблемних питань його створення, деякі 

аспекти якого були досліджені вище. 

 

 

Висновки до розділу 1 
 

1. Через політичну корупцію відбувається втрата довіри населення до 

політичних лідерів, порушення об’єктивного процесу формування 

нормативно-правової бази держави, відсутність підзвітності посадових осіб 

органів державної влади, що призводить до зниження ефективності їх роботи. 

За політичної корупції судові рішення стають предметом політичних 

маніпуляцій, а держава втрачає престиж на міжнародній арені. 

2. В економічній сфері життя суспільства корупція спричиняє: 

1) розширення тіньового сектору економіки, що, в свою чергу, призводить до 

втрати фінансових важелів управління, наслідком чого є зменшення 

надходжень до бюджету; 2) порушення конкурентних механізмів ведення 

бізнесу, що призводить до зменшення ефективності господарських процесів; 

3) неефективний розподіл та витрати бюджетних коштів; 4) зниження 

привабливості економіки для іноземних інвесторів; 5) збільшення витрат та 

зниження продуктивності. 

3. Слід відрізняти об’єкт корупційного правопорушення від об’єкта 

корупції. Так, об’єкт корупційного правопорушення поділяється на загальний, 

родовий та безпосередній. Загальним об’єктом виступають суспільні 

відносини, що регулюються нормами різних галузей права та охороняються 

санкціями норм адміністративного права. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення встановлює родовим об’єктом корупційних правопорушень 
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суспільні відносини щодо законної діяльності суб’єктів владних повноважень 

тощо. Безпосереднім об’єктом виступають конкретні суспільні відносини, 

яким заподіюють шкоду правопорушенням, що підпадають під ознаки 

конкретного складу корупційного правопорушення. Об’єктом корупції як 

соціально-правового явища є неправомірна вигода, тобто грошові кошти або 

інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші 

вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяються, 

пропонуються, надаються або одержуються без законних на те підстав.  

4. Дослідження суб’єктного складу корупційних діянь дозволяє 

об’єднати їх у групи і встановити такий перелік: 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. Запропоноване узагальнення спрощує сприйняття кола осіб, що є 

суб’єктами корупційних діянь, оскільки нормативне закріплення їх переліку 

занадто складне для усвідомлення пересічними громадянами.  

5. Виходячи із нормативного визначення, можна встановити 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. 

6. До числа заходів запобігання корупції слід віднести: 1) комплаєнс; 

2) зменшення тіньового обігу грошових коштів; 3) проведення 

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів; 4) впровадження 

антикорупційної стратегії; 5) інформаційно-роз’яснювальну роботу; 

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, 
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місцевого самоврядування; 12) обмеження спільної роботи близьких осіб; 

13) врегулювання конфлікту інтересів; 14) дотримання правил етичної 

поведінки; 15) здійснення фінансового контролю; 16) заборону 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, тощо. 

7. 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. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів може бути 

різних видів: 1) обов’язкова; 2) необов’язкова (державна та громадська). 

Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється у випадках, що прямо 

передбачені законодавством. Навпаки, необов’язкова антикорупційна 

експертиза проводиться за ініціативою її суб’єктів. Зрозуміло, що державна 

експертиза здійснюється за рахунок державних коштів. Натомість громадська 

антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів 

нормативно-правових актів відбувається за рахунок недержавних коштів, 

джерела яких не заборонені законом.  

8. Антикорупційна експертиза сприяє запобіганню корупції шляхом 

спрощення нормативних процедур, адміністративних послуг тощо. В той же 

час слід наголосити 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, 

якою переважно є юриспруденція. У зв’язку з цим підвищується роль та 

значення участі громадськості, експертного середовища у виявленні ознак 

корупціоногенних факторів при проведенні антикорупційних експертиз. 

9. Під правовим забезпеченням діяльності Національного 
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антикорупційного бюро України слід розуміти систему правових норм, що 

містяться в нормативно-правових актах стосовно регулювання діяльності 

зазначеного органу. 

10. Запропоновано 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». 

11. Пропонується 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».  

12. Правове забезпечення утворення та функціонування Національного 

антикорупційного бюро України повинно здійснюватися не нормативно-

правовими актами Президента України, а відповідними актами Кабінету 

Міністрів України. Слід внести зміни до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України», яку викласти в такій редакції: 

«Національне бюро утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до 

цього та інших законів України». 

13. Загальні правила поведінки державних службовців слід переглянути 

та внести зміни, що відповідають чинному законодавству. Так, закони України 

«Про правила етичної поведінки», «Про запобігання та протидію корупції», що 

згадуються в п. 1.1, 4.1-4.3, 4.5, 4.6 зазначених правил, втратили чинність ще в 

2014 році. Тому необхідно у відповідних пунктах Загальних правил поведінки 

державних службовців зазначені нормативно-правові акти замінити на Закон 

України «Про запобігання корупції». 
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Розділ 2 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Місце Національного антикорупційного бюро в системі органів 

державної влади України 
 

Національне антикорупційне бюро України є одним із основних 

суб’єктів, на які покладається здійснення функції держави із запобігання 

корупції. Визначення місця вказаного органу серед інших державних органів 

сприятиме розвитку його адміністративно-правового статусу, оскільки є 

елементом його правового статусу. Від місця органу в державі залежать його 

компетенція, повноваження, принципи діяльності, взаємовідносини з іншими 

органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними та 

юридичними особами.  

Сучасна теорія поділу влади віднайшла своє закріплення й у нашій 

країні. Відповідно до ст. 6 Конституції державна влада в Україні здійснюється 

на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених 

цією Конституцією межах і відповідно до законів України [67]. Відтак, 

національна система органів державної влади представлена органами 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.  

Слід зазначити, що такий поділ є досить умовним. Сама ж державна 

влада всередині країни є єдиною та неподільною. В найбільш спрощеному 

вигляді функціонування державної влади виглядає таким чином. Всі гілки 

влади є рівними між собою. Надання переваг одній з них розглядається як 

узурпація влади, що прямо заборонено конституційними нормами переважної 

більшості країн світу, в тому числі й України. Органи законодавчої влади 
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приймають нормативно-правові акти, що визначають правила поведінки для 

всіх, хто перебуває на території держави. Тому законодавча влада вважається 

першою серед рівних. Основним призначенням виконавчої влади є виконання 

зазначених нормативно-правових актів. У разі виникнення конфліктів 

всередині суспільства органи судової влади мають вирішити спір по суті та 

винести справедливе і законне рішення у справі. Для унеможливлення 

узурпації влади одним з органів передбачено механізм стримувань та 

противаг, що передбачає надання впливових повноважень кожній з гілок влади 

відносно інших двох.  

Такою є загальнотеоретична модель системи органів державної влади 

багатьох країн світу. Однак у сучасних умовах існують деякі винятки. Так, 

існування інституту Президента України від початку і дотепер спричиняє жваві 

дискусії щодо його місця в системі поділу влади: чи то він є головою 

виконавчої влади, чи перебуває поза межами такого поділу. Існує ряд органів з 

так званим спеціальним статусом, які не можна віднести до жодної з гілок 

влади. До таких органів належать Рахункова палата України, прокуратура та ін.  

Характеристика місця Національного антикорупційного бюро в системі 

органів державної влади України, на наш погляд, 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 та повноваження цього органу. Наведений перелік ключових 

аспектів віднесення органу до певної гілки влади є достатнім, але не 

вичерпним. Тому перспективами подальших наукових досліджень є 

визначення особливостей адміністративно-правового статусу Національного 

антикорупційного бюро України.  

Як вже зазначалося, Національне антикорупційне бюро створено 

Президентом України, який за Конституцією не відноситься до жодної гілки 

влади. Згідно зі ст. 102 Основного Закону Президент України є главою 
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держави і виступає від її імені. І хоча, як з’ясовано, він не має конституційних 

повноважень зі створення Національного антикорупційного бюро, Кабінет 

Міністрів України, який мав бути наділений такими повноваженнями, не може 

створювати зазначений орган.  

Відкритим залишається питання про ліквідацію досліджуваного органу. 

Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» воно не 

вирішується. З одного боку, логічним було б надання повноважень з ліквідації 

Національного бюро органу, що його створив, тобто Президенту України. 

Проте такі повноваження не передбачені жодним нормативно-правовим актом. 

З іншого боку, на підставі ст. 116 Конституції Кабінет Міністрів України 

ліквідовує органи виконавчої влади, будучи самим вищим органом у системі 

органів виконавчої влади. Але Національне бюро не є органом виконавчої 

влади в «чистому вигляді».  

Зокрема, відповідальним Національне бюро є перед Комітетом 

Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, а підзвітним 

– Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України, що вказує на 

його спеціальний статус. Згідно зі ст. 26 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» контроль за діяльністю Бюро здійснюється 

комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить 

боротьба з корупцією й організованою злочинністю, в порядку, визначеному 

Конституцією, Законом «Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» [81], іншими 

законами України.  

Директор Національного бюро:  

1) інформує Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів України з 

основних питань діяльності Національного бюро та його підрозділів про 

виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб;  

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту, 

Верховній Раді та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність 

Національного бюро протягом попередніх шести місяців. 
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Фінансування Національного бюро відбувається за бюджетний рахунок. 

Тобто обсяг фінансування визначається Верховною Радою України при 

ухваленні закону про державний бюджет на відповідний рік. Здійснення 

фінансування покладається на Державну казначейську службу України. Згідно 

зі ст. 24, 25 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» 

фінансове забезпечення Бюро здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України. Фінансування Національного бюро за рахунок будь-яких 

інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними 

договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги. 

Гарантується повне і своєчасне фінансування Національного бюро в обсязі, 

достатньому для його належної діяльності. У кошторисі Національного бюро 

передбачається створення фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) 

дій. Національне бюро забезпечується необхідними матеріальними засобами, 

технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності. 

Забороняється здійснення матеріально-технічного забезпечення Національного 

бюро за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім 

коштів Державного бюджету України та надання допомоги в межах проектів 

міжнародної технічної допомоги [70].  

Іншим аспектом, що вказує на спеціальний статус досліджуваного 

органу, є порядок призначення (обрання) директора і керівників структурних 

підрозділів Національного антикорупційного бюро України. 

Відповідно до ст. 6 Закону «Про Національне антикорупційне бюро 

України» керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його 

Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом 

України в порядку, визначеному цим Законом. Директор Національного бюро 

призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може обіймати цю 

посаду два строки підряд. Таким чином, строк повноважень директора 

Національного бюро перевищує строк повноважень самого Президента 

України, що забезпечує його відносну незалежність від наступного 

Президента.  



 77

Особа, яка має намір обійняти посаду Директора Національного бюро, 

має пройти конкурсний відбір, який є відкритим та прозорим. Для проведення 

конкурсного відбору Президент, Уряд та Верховна Рада України призначають 

по 3 члени конкурсної комісії. Рішення приймається більшістю голосів її 

складу, тобто не менше п’яти.  

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» конкурсна комісія:  

1) визначає регламент своєї роботи;  

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;  

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі; 

4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на 

своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна 

перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і 

перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»;  

5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які 

пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або 

трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії 

мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових 

обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президенту 

України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду 

Директора Національного бюро;  

6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у 

конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для 

проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини 

перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на 

розгляд Президенту України;  

7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у 

зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що висуваються до Директора 

Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами 

спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України «Про 
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очищення влади» [82].  

Конкурсна комісія обирає дві або три особи із загальної кількості 

претендентів, які відповідають всім вимогам, встановленим законодавством. 

Зазначені кандидати подаються на розгляд Президенту України, який 

призначає на посаду Директора Національного антикорупційного бюро 

України одного з поданих конкурсною комісією претендентів. Строк для 

прийняття Президентом такого рішення становить 10 календарних днів. 

Директор Національного бюро має такі повноваження, передбачені ст. 8 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»:  

1) несе відповідальність за діяльність Національного бюро, зокрема 

законність здійснюваних Національним бюро оперативно-розшукових заходів, 

досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб;  

2) організовує роботу Національного бюро, визначає обов’язки першого 

заступника, заступників Директора Національного бюро;  

3) координує і контролює діяльність його центрального та 

територіальних управлінь;  

4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального і 

територіальних управлінь Національного бюро;  

5) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, 

які є обов’язковими для виконання працівниками Національного бюро;  

6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного 

бюро;  

7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи 

Національного бюро;  

8) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення 

відповідно до законодавства отриманої Національним бюро інформації; 

вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з 

обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про 

доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне бюро;  

9) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в 
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попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;  

10) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з рішенням 

Дисциплінарної комісії Національного бюро дисциплінарних стягнень на 

працівників Національного бюро;  

11) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державних 

службовців працівникам Національного бюро та спеціальні звання особам 

начальницького складу, вносить Президенту України подання про присвоєння 

рангів державних службовців та спеціальних звань вищого начальницького 

складу Національного бюро;  

12) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства з питань, що належать до компетенції Національного бюро;  

13) представляє Національне бюро у відносинах з іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а 

також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними 

організаціями тощо;  

14) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її 

комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також 

брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів 

України;  

15) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Національного бюро 

відповідно до цього Закону; звітує про діяльність Національного бюро в 

порядку, визначеному цим Законом;  

16) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-

розшукових та слідчих дій Національного бюро;  

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших 

законів [70]. 

Дослідження повноважень Директора Національного антикорупційного 

бюро України дозволяє дійти висновку, що вся повнота влади всередині 

зазначеного органу належить його керівнику. Встановлення невичерпного 
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переліку повноважень надасть можливість Директору вказаного органу 

вирішувати й інші завдання, що значним чином підвищує його роль та 

незалежність.  

Для звільнення директора Національного бюро передбачену особливу 

процедуру. Так, Верховна Рада України за наявності підстав за пропозицією не 

менш як третини народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради, тобто не менш ніж 150 народних депутатів, може прийняти 

рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади. За логікою, 

прийняття рішення відбувається за наявності щонайменше 226 голосів 

народних депутатів України. 

Повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку 

із закінченням строку його повноважень або смертю. Також Директор 

Національного бюро звільняється з посади в разі:  

1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним 

бажанням;  

2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;  

3) досягнення шістдесяти п’яти років;  

4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; 

5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його 

недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його 

безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;  

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;  

7) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце 

проживання за межі України;  

8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, передбаченими Законом України «Про запобігання 

корупції», встановленим рішенням суду, що набрало законної сили;  
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9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування;  

10) набуття громадянства іншої держави;  

11) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) 

діяльності Національного бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про 

неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання 

обов’язків його Директором. Крім того, Директора Національного бюро не 

може бути звільнено, а указ Президента України про його призначення не 

може бути скасовано, крім зазначених підстав [70].  

Як бачимо, стандартний перелік підстав звільнення, що застосовується 

до багатьох посадовців вищого рівня, доповнено ще однією підставою, а саме: 

аудит діяльності. Це є новелою чинного законодавства.  

Важливо зазначити, що згідно з ч. 6 ст. 26 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» щороку проводиться незалежна 

оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро, його операційної 

та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту 

кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося 

Національним бюро та було завершено. Зазначену оцінку (аудит) проводить 

комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент, Верховна 

Рада та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену 

комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового 

розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, 

володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки 

(аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію [70]. В цьому полягає 

підконтрольність Національного бюро Верховній Раді, Президенту та Кабінету 

Міністрів України. Разом з тим, відповідно до концепції розподілу влади, 

доцільно було б включити до складу зазначеної комісії представника, що 

призначається органами судової влади.  

Визначаючи місце Національного антикорупційного бюро України в 

системі органів державної влади, необхідно розглянути порядок призначення 
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керівників його структурних підрозділів. Залежно від органу, до компетенції 

якого віднесено це право, можна говорити про властивості і Національного 

бюро. Так, зазначений орган складається з управлінь: центрального і не більше 

семи територіальних управлінь. Національне бюро є юридичною особою 

публічного права. Рішення про створення територіальних управлінь приймає 

Директор Національного бюро, що є свідченням додаткової гарантії його 

незалежності, адже відсутня потреба у додаткових погодженнях з іншими 

органами.  

Важливого значення для незалежності Національного бюро набуло 

закріплення в законодавстві норми, що структура, штатна чисельність 

управлінь Національного бюро та положення про них затверджуються його 

Директором. Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь 

Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб 

начальницького складу. Законом України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» передбачено, що до структури управлінь Національного бюро 

можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові 

та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, 

підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом 

конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, 

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення 

безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних 

органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи [70]. 

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» директори територіальних управлінь Національного бюро 

призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Національного 

бюро. Директор територіального управління Національного бюро:  

1) організовує роботу відповідного територіального управління щодо 

виконання повноважень Національного бюро, наказів і розпоряджень 

Директора Національного бюро;  

2) вносить Директору Національного бюро подання про присвоєння у 
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встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам 

начальницького складу та рангів державних службовців працівникам 

відповідного територіального управління;  

3) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо структури 

та штатної чисельності відповідного територіального управління;  

4) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо 

преміювання працівників територіальних управлінь;  

5) виконує інші повноваження, передбачені законодавством [70].  

Отже, структура та порядок формування підрозділів Національного 

антикорупційного бюро України є схожими на аналогічні в органах виконавчої 

влади.  

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» до працівників Національного бюро належать особи 

начальницького складу, державні службовці та інші працівники, які працюють 

за трудовими договорами в Національному бюро. Особами начальницького 

складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту учасників 

кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників відповідно до 

цього Закону, оперативно-технічних підрозділів Національного бюро. 

Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності 

Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до 

Національного бюро прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів 

під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування працівниками Національного бюро, проводять старші детективи 

та детективи Національного бюро, які є державними службовцями [70]. Це ще 

раз підтверджує властивості досліджуваного органу як органу саме виконавчої 

гілки влади.  

Відбір кандидатів на посади до Національного бюро здійснюється 

конкурсними комісіями, що створюються рішенням Директора. Склад 

вказаних комісій визначається Директором та Радою громадського контролю 
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при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної 

комісії). Конкурсні комісії діють на підставі відповідного положення та 

регламенту, що затверджуються Директором Національного бюро.  

Встановлено, що на службу до Національного бюро приймаються на 

конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які 

спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, 

освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати 

відповідні службові обов’язки. Слід звернути увагу, що саме Директор 

Національного бюро визначає кваліфікаційні вимоги до професійної 

придатності, а також призначає на посади у Національному бюро осіб, що 

пройшли конкурсний відбір. Особливий порядок призначення на посади 

передбачено для першого заступника та заступників Директора Національного 

бюро.  

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» на осіб начальницького складу Бюро 

поширюється положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом органів внутрішніх справ та Дисциплінарний статут органів 

внутрішніх справ України. Трудові відносини працівників Національного 

бюро регулюються законодавством про працю, державну службу та 

укладеними трудовими договорами (контрактами). На спеціалістів 

Національного бюро, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону 

України «Про державну службу» [52]. Посади спеціалістів Національного 

бюро відносяться до відповідних категорій посад працівників апарату 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних 

органів у порядку, встановленому законодавством [70].  

Для Національного бюро передбачено спеціальні звання осіб 

начальницького складу, які не мають інші правоохоронні органи. Зокрема, 

особам начальницького складу Національного бюро встановлюються такі 

спеціальні звання:  

1) середній начальницький склад:  
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лейтенант Національного антикорупційного бюро України;  

старший лейтенант Національного антикорупційного бюро України;  

капітан Національного антикорупційного бюро України;  

2) старший начальницький склад:  

майор Національного антикорупційного бюро України;  

підполковник Національного антикорупційного бюро України; 

полковник Національного антикорупційного бюро України [70].  

Втім, встановлення спеціальних звань характеризує Національне 

антикорупційне бюро як орган державного примусу, що також це є 

властивістю правоохоронних органів. І перші, і другі відносяться до органів 

виконавчої влади, надаючи таких властивостей і досліджуваному органу.  

У цьому контексті визначимо, що являє собою орган державної влади, 

або, як його ще називають, державний орган. Як зазначає О.Ф. Скакун, 

державний орган – це частина державного апарату, група осіб або одна особа, 

яка має юридично визначену державно-владну компетенцію задля виконання 

задач та функцій держави [83, с. 387]. Наведене визначення характеризує лише 

декілька ознак органу державної влади, оминаючи увагою те, що будь-який 

орган держави є юридичною особою публічного права. Інший науковець 

пропонує розуміти під державним органом одну особу або організовану групу 

осіб, призначенням яких в механізмі держави є застосування державної влади 

(владних повноважень) в процесі здійснення певних задач та функцій держави 

[84, с. 93]. Однак це визначення має ті ж недоліки, що і перше.  

На нашу думку, органом державної влади слід вважати юридичну особу 

публічного права, наділену законодавчими, виконавчими, судовими 

повноваженнями або зі спеціальним статусом, що фінансується за рахунок 

державного бюджету та чия компетенція розповсюджується на певні 

адміністративно-територіальні одиниці держави.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що проведене дослідження дає 

підстави стверджувати про неможливість віднесення Національного 

антикорупційного бюро України до органів законодавчої чи судової влади. 
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Зазначене твердження ґрунтується на аналізі порядку створення, компетенції 

та повноваженнях Національного бюро. Разом з тим досліджуваний орган має 

властивості органів виконавчої влади, а також державних органів зі 

спеціальним статусом.  

З метою визначення місця Національного бюро в системі органів 

виконавчої влади або віднесення його до органів зі спеціальним статусом 

розглянемо регулювання діяльності працівників зазначеного органу.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» особа не може бути призначена на посаду в Національному 

бюро, якщо вона: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або 

на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення, або притягалася судом до 

відповідальності за вчинення умисного злочину; 

3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права 

займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або 

обіймати певні посади; 

4) має громадянство іншої держави; 

5) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її 

близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; 

6) не пройшла спеціальну перевірку; 

7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно 

до Закону України «Про очищення влади»; 

8) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації 

підрозділом внутрішнього контролю Національного бюро виявлено 

відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), 
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доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 

50 мінімальних заробітних плат [70]. 

Працівники Національного бюро не мають права: 

1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних 

партій, організовувати або брати участь у страйках; 

2) бути повіреними третіх осіб у справах Національного бюро; 

3) використовувати Національне бюро, його працівників та майно у 

партійних, групових чи особистих інтересах [70]. 

Не вдаючись до детального аналізу адміністративно-правового статусу 

працівників Національного антикорупційного бюро України, що може стати 

перспективою подальших наукових досліджень, зазначимо, що вивчення 

вимог до зазначених працівників наводить до висновку про певне завищення 

таких вимог порівняно з іншими державними службовцями. 15 

Таким чином, Національне антикорупційне бюро України є державним 

органом зі спеціальним статусом та не вписується в стандарту модель поділу 

влади на три гілки. Національне бюро не наділено повноваженнями з 

прийняття законів та здійснення правосуддя. 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 до органів державної виконавчої влади, оскільки створюється 

Президентом України, який не є органом виконавчої влади за чинною 

Конституцією. Досліджуваний орган є підзвітним законодавчій та виконавчій 

владі, а також Президенту, а підконтрольним – 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.  
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2.2. Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро 

України 
 

Категорія принципів діяльності Національного антикорупційного бюро 

України ніколи ще не була предметом наукових досліджень. Однак працівники 

Національного антикорупційного бюро України є державними службовцями, 

тобто перебувають на державній службі.  

Під державною службою розуміється публічна, професійна, політично 

неупереджена діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави, 

зокрема щодо: 

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у 

тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, 

концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, 

проектів міжнародних договорів; 

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів; 

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства; 

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю 

за їх використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених 

законодавством [52, ст. 1].  

Відтак, досліджуваний орган у своїй діяльності спирається на загальні 

принципи державної служби та на спеціальні принципи, притаманні саме 

Національному бюро. 
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Розгляд принципів діяльності названого органу потребує дослідження 

сутності правових принципів. У наукових колах вже довгий час немає єдності 

думок щодо визначення поняття «принцип». 

Так, категорія «принцип» походить від лат. principium – початок, основа. 

На думку С.І. Ожегова, під принципом слід розуміти: 1) основне, вихідне 

положення якої-небудь теорії, вчення, світогляду, теоретичної програми; 

2) переконання, погляд на речі; 3) основну особливість у пристрої чого-небудь 

[85, с. 347].  

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

принципи як: 1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, 

теорії, ідеологічного напряму і т.п.; 2) особливість, покладену в основу 

створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чого-

небудь; 3) переконання, норму, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці [46, с. 1125]. 

Як зазначає В.І. Даль, принцип – це наукове або моральне начало, 

підстава, правило, основа, від якої не відступають [86, с. 549].  

У деяких сучасних тлумачних словниках можна віднайти і таке 

тлумачення поняття «принцип», як внутрішнє переконання людини, що 

визначає її ставлення до дійсності, норми поведінки і діяльності [87, с. 761].  

Узагальнюючи словникові тлумачення даної категорії, зазначимо, що 

принципи уособлюють положення, ідеї, основи тощо. В юридичній науці 

принципи вживаються в тих же смислових значеннях з особливостями, 

характерними для правових принципів.  

Так, Г.В. Атаманчук виходить з того, що принцип державного 

управління являє собою закономірність, відношення або взаємозв’язок 

суспільно-політичної природи та інших груп елементів державного управління 

(системи онтологічних елементів), виражені у вигляді певного наукового 

положення, закріпленого в більшості своїй правом і застосовуваного в 

теоретичної і практичної діяльності людей з управління [88, с. 186]. Фактично 

автор визначає принципи через закономірності, які, в свою чергу, виражаються 
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в положеннях. 

За визначенням А.М. Васильєва, принцип права являє собою ідейну 

пружину [89, с. 225]. Інший науковець вказує, що принципи права – це основні 

вихідні положення, які юридично закріплюють об’єктивні закономірності 

суспільного життя. Вони акумулюють у собі найбільш характерні риси права, 

визначають його юридичну природу. Принципи права лежать в основі 

діяльності правової держави, всіх органів державної влади [90, c. 143]. Тут 

принципи аналогічно визначаються через положення та закономірності.  

На думку О.В. Смирнова, принципи виражають суть історичного типу 

права [91, с. 5]. Дійсно, кожному історичному періоду відповідають свої 

правові принципи.  

На думку О.М. Січивиці, принцип являє безпосереднє узагальнення 

досвіду і фактів, результатом яких може бути якась основна думка, положення, 

що служить для побудови теорії. Автор зазначає, що принцип є законом науки, 

оскільки в ньому виражаються істотні необхідні відносини дійсності [92, с. 

32]. 

У свою чергу, М.І. Матузов та А.В. Малько вважають, що принципи 

права – це основні вихідні положення, що визначають і виражають його 

сутність [93, c. 150]. Як зазначає А.Ф. Мельник, принцип права – це 

закономірності, зв’язки, відносини [94, с. 37]. Також Ю.Д. Кунєв визначає 

принципи державного управління як об’єктивно зумовлені нормативні начала, 

що виступають своєрідним відображенням законів і закономірностей 

соціального суспільного розвитку, соціальних потреб, цінностей, законів і 

закономірностей управління, які в основному закріплені в юридичних актах у 

вигляді керівних правил і норм поведінки, що відповідають цілям діяльності 

системи управління та визначають вимоги до системи, структури, організації і 

процесу управління [95, с. 11]. За визначенням В.К. Колпакова, правові 

принципи – це положення, що відбиває закономірності суспільного життя 

[96, с. 21]. 

Розглянувши наукові підходи до визначення принципів права, 
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зазначимо, що більшість вчених визначає їх як положення, закономірності. 

Поряд з ідеями вказані категорії відображують сутність принципів. У зв’язку з 

цим у сучасній юридичній науці виокремились три традиційні підходи до 

визначення категорії «правові принципи».  

Представники першого напряму визначають принципи через категорію 

«ідея». За визначенням Т.Ф. Єфремової, ідея – це складне поняття, уявлення, 

що відбиває узагальнення досвіду і виражає ставлення до дійсності; основна, 

головна думка, задум, що визначає зміст чого-небудь; уявний образ чого-

небудь; думка, намір, план [97, с. 617]. Слід погодитися, що правові принципи 

узагальнюють нормативний матеріал у більш стислий зміст, завдяки чому за їх 

допомогою можуть регулюватися однорідні правовідносини. 

Інші ж вчені вважають, що принципи виражаються в положеннях. 

Тлумачні словники визначать категорію «положення» як: 1) місцезнаходження 

в просторі; 2) розташування, постановку тіла або частин його, позу; 3) стан 

кого-, чого-небудь, 4) сукупність суспільно-політичних відносин, обстановку 

суспільного життя; 5) місце, роль кого-небудь в суспільному житті, в 

колективі, в сім’ї; 6) розпорядок державного, суспільного життя, 

встановлюваний владою; 7) наукове твердження, сформульовану думку [85, с. 

309]. Отже, представники другого напрямку відстоюють позицію, відповідно 

до якої принципи містяться в нормах права, тим самим регулюючи суспільне 

та державне буття.  

Представники третього напрямку визначають принципи за допомогою 

поняття закономірності. Під закономірністю розуміють об’єктивно існуючий, 

постійний і необхідний взаємозв’язок між предметами, явищами або 

процесами, що випливає з їхньої внутрішньої природи, сутності; закон; 

основне положення якої-небудь науки, закон, що відбиває причинно-

наслідковий зв’язок між явищами, характеризує перебіг певних процесів у 

природі або суспільстві [98, с. 157]. Тобто прихильники цього підходу під 

принципами розуміють у першу чергу об’єктивно існуючі причинно-

наслідкові зв’язки, властиві певним правовідносинам у нормальному 
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непорушеному стані. 

На думку І.Е. Данильєвої, визначення принципів через категорію «ідея» 

є неповним, оскільки по суті вона не розкриває зміст досліджуваного об’єкта. 

Гносеологічно більш тісно пов’язані між собою категорії принципу і 

закономірності. Їх однопорядковість дозволяє розкривати принципи державної 

служби через закономірності розвитку й функціонування самого інституту 

[99, с. 39].  

Враховуючи викладене, а також особливості функціонування 

Національного бюро, сформуємо власне визначення принципів його 

діяльності. Підкреслимо, що, на нашу думку, кожний з трьох зазначених 

підходів не відображає повною мірою сутність правових принципів. Проте 

разом такі підходи дають досить повне уявлення щодо сутності принципів 

права. 

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. 

Зазначимо, що принципи державної служби та принципи діяльності 

Національного антикорупційного бюро України не є тотожними. Так, 

державна служба стосується фізичних осіб – працівників органів державної 

влади. Принципи діяльності Національного бюро характеризують дії 

юридичної особи публічного права. Разом з тим на практиці і перші, і другі є 

взаємопов’язаними, адже працівники Бюро орієнтуються на принципи 

діяльності органу, на них поширюються принципи державної служби та 

принципи діяльності Національного бюро.  

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про державну службу» державна служба 

ґрунтується на таких основних принципах: 

1) верховенства права – забезпечення пріоритету прав і свобод людини і 

громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та 

спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і 
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функцій держави; 

2) законності – обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України; 

3) професіоналізму – компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання 

посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї 

професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, 

регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно 

до закону; 

4) патріотизму – відданість та вірне служіння Українському народові; 

5) доброчесності – спрямованість дій державного службовця на захист 

публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання 

приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень; 

6) ефективності – раціональне і результативне використання ресурсів для 

досягнення цілей державної політики; 

7) забезпечення рівного доступу до державної служби – заборона всіх 

форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або 

надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу 

на державну службу та її проходження; 

8) політичної неупередженості – недопущення впливу політичних 

поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від 

демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних 

політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків; 

9) прозорості – відкритість інформації про діяльність державного 

службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України; 

10) стабільності – призначення державних службовців безстроково, крім 

випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної 

служби від змін політичного керівництва держави та державних органів [52].  

Названі принципи є характерними для всіх органів державної влади, 

тому їх можна вважати загальними.  
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Для Національного бюро властиві також і спеціальні принципи. Так, 

відповідно до ст. 3 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України», основними принципами діяльності Бюро є такі, як: 

1) верховенство права; 

2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина; 

3) законність; 

4) безсторонність та справедливість; 

5) незалежність Національного бюро та його працівників; 

6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом 

державним органам; 

7) відкритість для демократичного цивільного контролю; 

8) політична нейтральність і позапартійність; 

9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями [70]. 

Розглянемо зазначені принципи детальніше. 

Зокрема, принцип верховенства права є спеціальним принципом 

діяльності Національного антикорупційного бюро України. Адже більшість 

органів державної влади здійснюють свою діяльність не за принципом 

верховенства права, а за принципом законності. І хоча у практичній діяльності 

органів влади різниця між вказаними принципами може бути непомітною, 

теоретично ці принципи є досить відмінними. Законність передбачає 

здійснення діяльності на підставі та в межах закону. Проте не завжди закон є 

справедливим, тобто правовим. З іншого боку, принцип верховенства права 

надає можливість, не ставлячи під сумнів відповідність закону нормам права, 

керуватися уявленнями про справедливість, коли є прогалини у законодавстві 

тощо.  

Слід погодитися з С.П. Головатим, що позитивне право вітчизняної 

політичної і юридичної системи, оформлене як юридичні норми, що містяться 

в різноманітних офіційних актах, виданих владними органами нашої держави, 

не становить того, що визначає сутність верховенства права як такого; це 
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позитивне право може лише засвідчити або ж наявність якихось елементів 

(ознак) верховенства права як явища в рамках української політичної чи 

юридичної системи, або ж їх відсутність; зважаючи на те, що український 

відповідник англійського поняття «the rule of law» у вигляді 

терміносполучення «верховенство права» не можна визнати найвдалішим (це 

засвідчено і фактом, що двослівність терміна прямо штовхнула провідних 

фахівців вдатися до хибного так званого «поелементного аналізу» цього 

поняття, і його лексичною близькістю до одного з основоположних елементів 

позитивістської доктрини у вигляді поняття «верховенство закону», що в 

кінцевому підсумку веде до викривлення концепції верховенства права), 

пропонується надалі застосовувати однослівний варіант такого відповідника – 

правовладдя; саме такий однослівний термін органічно «вмонтовується» в 

українську правничу термінологію (за прикладом – народовладдя, безвладдя, 

двовладдя тощо), зберігаючи при цьому два змістових складники його 

англомовного прототипу (rule – влада, law – право); правовладдя – це 

найближче до англомовного поняття «the rule of law», щоб якнайстисліше 

передати ідею заперечення свавільної влади людини взагалі, чи однієї, чи 

гурту, чи одного з політичних органів (скажімо, у вигляді диктатури 

парламентської більшості) тощо; серцевина посутнього змісту принципу 

правовладдя – це категоричне і беззастережне заперечення будь-якого прояву 

свавільного та егоїстичного людиновладдя [100, с. 43]. 

На наш погляд, принцип верховенства права в діяльності такого органу 

влади, як Національне бюро, не повною мірою відповідає меті та завданням 

його створення. Більш того, враховуючи, що досліджуваний орган належить 

до правоохоронних, на практиці при буквальному тлумаченні принципу 

верховенства права може виникнути конфлікт принципів. Наприклад, інший 

фундаментальний правовий принцип – презумпції невинуватості – може бути 

порушений, якщо працівники Національного бюро за своїм внутрішнім 

переконанням вважатимуть особу винуватою у скоєнні правопорушення, а 

закон не даватиме їм можливості з тих чи інших причин притягнути таку 
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особу до відповідальності. Посилання на принцип верховенства права, тобто 

досягнення справедливості, значною мірою може вплинути на порушення прав 

та свобод людини. 

За таких умов слід встановити зміст принципу поваги та дотримання 

прав і свобод людини і громадянина. Згідно з Конституцією України, усі люди 

є вільними і рівними у своїй гідності та правах; права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними (ст. 23); кожен зобов’язаний не посягати на 

права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68) [67]. Оскільки права та 

свободи людини належать їй від народження, тобто є природніми, держава під 

час здійснення своєї діяльності не може допускати їх порушення. Лише в 

деяких виключних випадках і лише на певний строк допускається обмеження 

прав та свобод людини і громадянина. Фізичні та юридичні особи мають не 

просто не порушувати права інших фізичних осіб, а й дотримуватися та 

проявляти повагу до їх прав та свобод.  

Як зазначають дослідники, відмінною рисою сучасного етапу розвитку 

принципу поваги прав людини і основних свобод є заохочення індивідів та їх 

об’єднань до активної участі в розвитку концепції прав людини і основних 

свобод, а також в їх захисті з використанням засобів національного і 

міжнародного права. У Підсумковому документі Віденської зустрічі 

представників держав – учасниць ОБСЄ від 15 січня 1989 р. зафіксовано, що 

держави – учасниці ОБСЄ «поважатимуть право своїх громадян, самостійно 

або спільно з іншими, здійснювати активний внесок у розвиток і захист прав 

людини та основних свобод». І це вельми симптоматична тенденція, коли 

індивід є не тільки об’єктом міжнародних угод у сфері прав людини, а й 

активним актором на міжнародній арені із захисту своїх прав і основних 

свобод [101, с. 458].  

Здійснюючи протидію корупційним правопорушенням, які вчинені 

вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, Національне антикорупційне бюро 

України повинно забезпечувати повагу та дотримання прав і свобод людини та 
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громадянина.  

Що стосується принципу законності, який згадувався вище, то тут слід 

зазначити, що основою законності є конституційність законів, що гарантує 

свободу особистості на основі рівності перед законом і судом, принципів 

представницької демократії, механізму стримувань і противаг, правовим 

статусом людини та громадянина. Законність характеризується поєднанням 

двох ознак: зовнішньої (формальної) та внутрішньої (сутнісної). Зовнішня 

ознака стосується обов’язку виконувати норми законів і підзаконних правових 

актів державними органами, посадовими особами, громадянами та різними 

об’єднаннями, а внутрішня – наявністю науково обґрунтованих 

законів [102, с. 14]. 

У своїй діяльності саме Національне бюро та його працівники мають 

спиратися, передусім, на закон. Зважаючи на ступінь юридичної сили, в разі 

протиріч у нормативно-правових актах Національне антикорупційне бюро в 

першу чергу має дотримуватись норм Конституції України, які мають 

властивість прямої дії. Далі за юридичною силою йдуть закони, потім – 

підзаконні нормативно-правові акти. В юридичній літературі чимало уваги 

приділено принципу законності в діяльності органів влади, тому перейдемо до 

розгляду наступного принципу.  

Безсторонність та справедливість об’єднані в один принцип діяльності 

Національного антикорупційного бюро України, оскільки інколи 

безсторонність виражається власне через справедливість. Безсторонність в 

діяльності зазначеного органу означає формування уявлення про особу, факт 

правопорушення тощо на підставі об’єктивних даних, а не особистого почуття 

та переконань. Саме відсутність упередженого ставлення до подій та 

особистостей є запорукою виконання поставлених перед Національним бюро 

завдань. 

Принцип безсторонності більшою мірою притаманний органам судової 

влади, діяльності засобів масової інформації та журналістів. Зокрема, 

безсторонність – це одна з основних цінностей Бі-Бі-Сі, яка поширюється на 
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всі програми та служби корпорації. Крім того, закон вимагає від Бі-Бі-Сі 

правдиво й неупереджено висвітлювати спірні теми у випусках новин та інших 

програмах, де обговорюються проблеми державної політики, політичні або 

трудові конфлікти. Бі-Бі-Сі заборонено висловлювати власну думку про 

поточні події чи питання державної політики, за винятком проблем 

мовлення [103]. Принцип справедливості є основоположним при здійсненні 

правосуддя. 

Вживати заходів з протидії та запобігання корупції зобов’язані 

працівники Національного антикорупційного бюро України, які не мають 

власної зацікавленості у результатах справи і здатні виконувати завдання 

неупереджено, доводити справу до логічного завершення, підкоряючись лише 

закону. Національне бюро не може ставати на сторону особи, що вчинила 

корупційне правопорушення, або особи, постраждалої внаслідок цього. 

Навпаки – зазначений орган повинен захищати закон, виявляти, припиняти та 

запобігати вчиненню нових правопорушень. 

Як вказує О.Ф. Скакун, принцип справедливості містить у собі вимогу 

відповідності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у 

житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та 

обов’язками, злочином і покаранням, заслугами людей та їхнім суспільним 

визнанням. Принцип справедливості є важливим при вирішенні конкретних 

юридичних справ (приміром, при визначенні міри кримінального покарання). 

За визначенням автора, принцип справедливості – це міра морально-правової 

домірності вкладеного та отриманого в усіх сферах життєдіяльності людини та 

їхнього правового забезпечення [104, c. 224]. 

Категорія «справедливість» нерозривно пов’язана із свідомістю, 

особливо такою її формою, як правосвідомість. Оскільки зміст справедливості 

є діалектичним, тобто динамічним, суперечливим, цілісним і роздільним, то й 

дефінітивно її визначити непросто. Її намагаються визначити як вищу цінність, 

захищати і культивувати яку покликана вся система права [105, с. 329]; 

загальну моральну санкцію спільного життя людей, яка розглядається 
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здебільшого під кутом зору зіткнення бажань, інтересів, обов’язків [106, 

с. 536], як постійну і вічну волю віддавати кожному належне [107, с. 385; 108, 

с. 10]. У наукових колах немає загальновизнаного визначення принципу 

справедливості. Водночас зміст даної категорії є всім зрозумілим.  

Застосування принципу справедливості набуває особливого значення 

при кваліфікації правопорушення, визначенні адекватних заходів припинення 

правопорушень та в багатьох інших випадках.  

Не менш важливим при запобіганні та протидії корупції виявляється 

принцип незалежності Національного бюро та його працівників. Категорія 

«незалежність» вказує на стан чи уміння не залежати від кого-, чого-небудь, не 

підкорятися комусь [46, с. 601]. Принцип незалежності Національного бюро та 

його працівників означає, що під час здійснення ними своєї діяльності ніхто не 

має права втручатися в таку діяльність, крім випадків, передбачених законом. 

При цьому можна виділити різні види незалежності, зокрема внутрішню та 

зовнішню, процесуальну тощо. Так, внутрішня незалежність передбачає 

неможливість буд-якого незаконного впливу на роботу працівників 

Національного бюро з боку безпосередніх керівників, директорів 

територіальних управлінь тощо. Зовнішня незалежність стосується 

взаємовідносин Національного антикорупційного бюро та його працівників з 

іншими органам державної влади, місцевого самоврядування та ін. Вона 

забезпечує такий стан, за якого функціонування Національного бюро та 

виконання обов’язків його працівниками відбувається без стороннього впливу. 

Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, 

громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність 

Національного бюро. Ідея ?  

Процесуальна незалежність розглядається як важливий елемент статусу 

владного суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності, який полягає у його 

праві при провадженні у справі самостійно приймати рішення щодо 



 100

спрямування розслідування і про провадження процесуальних дій за повної 

відповідальності за їх законне і своєчасне проведення [109, с. 201].  

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» незалежність Національного бюро у його діяльності 

гарантується: 

1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного 

бюро та вичерпним переліком підстав припинення його повноважень, які 

визначені цим Законом; 

2) конкурсними засадами відбору інших працівників Національного 

бюро, їх особливим правовим та соціальним захистом, належними умовами 

оплати праці; 

3) установленим законом порядком фінансування та матеріально-

технічного забезпечення Національного бюро; 

4) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 

працівників Національного бюро, їх близьких родичів, майна; 

5) іншими засобами, визначеними цим Законом. 

Особливості кадрового забезпечення досліджуваного органу вже було 

нами досліджено. Відтак, слід звернути увагу на те, що Законом «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік» фінансування Національного бюро 

передбачено на рівні 249 000,0 тис. грн., що в 2 рази більше ніж Національного 

агентства з питань запобігання корупції (112 520,6 тис. грн.) та в 130 разів 

менше ніж Міністерства внутрішніх справ України (32 752 810,9 тис. грн.) 

[110]. Враховуючи такий дисбаланс, а також відсутність передбачення 

видатків на основні засоби для Національного бюро, розраховувати на дієвість 

вказаного органу в 2015 році не слід.  

Не досить чітко визначено в законодавстві порядок забезпечення 

Національного антикорупційного бюро України матеріальними 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 
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джерел. Необхідно пам’ятати, що 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. На нашу думку, ці та інші питання 

мають бути визначені 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.  

Не дозволяється використання Національного бюро в протиправних 

цілях, в тому числі в партійних, групових чи особистих інтересах. Працівники 

зазначеного органу мають право не виконувати накази, від кого б вони не 

виходили, якщо вони стосуються питань досудового розслідування у 

конкретному кримінальному провадженні і не передбачені Кримінальним 

процесуальним кодексом України. В кожній подібній ситуації працівники 

Національного бюро зобов’язані письмово інформувати своє вище 

керівництво.  

Необхідною гарантією принципу незалежності є забезпечення особистої 

безпеки працівників та їх близьких родичів, а також майна.  

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» працівники Національного бюро під час виконання покладених на 

них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають 

під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних 

органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню 

законну діяльність. В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників 

Національного бюро та членів їхніх сімей не допускається розголошення в 

засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб. 

Відомості про проходження служби працівниками Національного бюро 

надаються з дозволу Директора Національного бюро або його заступника. У 
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разі затримання працівника Національного бюро або обрання стосовно нього 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають окремо від 

інших осіб. Працівник Національного бюро, який відповідно до цього Закону 

повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника 

Національного бюро, не може бути звільнений з посади або бути змушений до 

такого звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином 

переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до 

відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

Посадовим особам Національного бюро забороняється розголошувати 

відомості про працівників Національного бюро, які повідомили про 

порушення [70].  

У сучасних умовах невід’ємним атрибутом діяльності державного 

органу зі спеціальним статусом є його підконтрольність і підзвітність 

суспільству та визначеним законом державним органам, що у випадку 

Національного антикорупційного бюро України закріплено на рівні принципу 

діяльності.  

Як вже зазначалося, Національне бюро підзвітне Президенту України, 

Верховній Раді та Кабінету Міністрів України, підконтрольне Комітету 

Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. 

Підзвітність та підконтрольність Національного бюро суспільству 

відбувається опосередковано, оскільки суспільство взагалі є сукупністю 

розрізнених людей, об’єднаних спільними ознаками, зокрема проживанням в 

межах однієї країни тощо. Тому встановлюються спеціальні механізми 

забезпечення підконтрольності та підзвітності вказаного органу 

представникам суспільства. Так, створено Раду громадського контролю при 

Національному бюро, до повноважень якої віднесено розгляд звіту 

Національного бюро про його діяльність та надання висновку. Ще одним 

таким механізмом є проведення відкритих для громадськості слухань на тему 

діяльності Національного бюро, виконання покладених на нього завдань, 

додержання ним законодавства, прав і свобод осіб, що забезпечується 
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Комітетом Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. 

Принцип відкритості для демократичного цивільного контролю 

передбачає можливість різних суб’єктів досліджувати діяльність 

Національного бюро з метою виявлення ним правопорушень тощо. Оскільки 

Національне антикорупційне бюро України є правоохоронним органом, на 

нього поширюється законодавство про демократичний цивільний контроль. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами держави (далі – цивільний контроль) – це 

комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, 

організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного 

дотримання законності й відкритості в діяльності всіх складових частин 

Воєнної організації та правоохоронних органів держави, сприяння їхній 

ефективній діяльності і виконання покладених на них функцій, зміцнення 

державної та військової дисципліни [81]. Демократичний цивільний контроль 

над Національним бюро можуть здійснювати: Верховна Рада України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Президент України, 

Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень, 

визначених законом, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 

визначених законом, прокуратура України, судові органи України, громадяни 

України та громадські організації, утворювані відповідно до Конституції 

України для здійснення та захисту прав і свобод громадян та задоволення їхніх 

політичних, економічних, соціальних, культурних інтересів, засоби масової 

інформації.  

Принцип відкритості включає регулярне інформування суспільства 

Національним бюро через засоби масової інформації, на своєму офіційному 

веб-сайті та в інших формах про свою діяльність.  

Національне бюро оприлюднює та надає інформацію на запити в 
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порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» [111]. Національне бюро готує та оприлюднює не пізніше 10 

лютого і 10 серпня в загальнодержавних друкованих засобах масової 

інформації та на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіт про 

свою діяльність протягом попередніх шести місяців, поданий Президенту 

України, Верховній Раді та Кабінету Міністрів [70, ст. 30]. 

Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального бюджету 

Національного бюро, його компетенції та основних напрямів діяльності, а 

також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень 

працівників Національного бюро [70, ст. 30]. Наразі вказані відомості і так 

перебувають у відкритих джерелах. 

Відповідно до ч. 3 ст. 31 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» Рада громадського контролю при 

Національному бюро: 

1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань 

Національного бюро; 

2) розглядає звіти Національного бюро і затверджує свій висновок щодо 

них; 

3) обирає з її членів двох представників, які входять до складу 

Дисциплінарної комісії Національного бюро; 

4) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського 

контролю [70]. 

Відтак, Рада громадського контролю також сприяє відкритості 

діяльності Національного антикорупційного бюро. 

Політична нейтральність і позапартійність має забезпечувати виконання 

Національним бюро завдання з протидії корупційним правопорушенням, які 

вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. Належність чи неналежність таких 

осіб до певних політичних сил, еліт або партій не є підставою для особливого 

ставлення щодо них. Надання будь-яких переваг чи погіршення їх становища 
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під час діяльності Національного бюро є не допустимим.  

До гарантій принципу політичної нейтральності та позапартійності слід 

віднести неможливість призначення на посади в Національне бюро осіб, що є 

партійними діячами або пов’язаними з політичними партіями особами. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України», не може бути призначена на посаду Директора Національного 

бюро особа, яка впродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на 

зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних 

органів політичної партії або перебувати у трудових чи інших договірних 

відносинах з політичною партією. Крім того, працівники Національного бюро 

не мають права бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності 

політичних партій, організовувати або брати участь у страйках; бути 

повіреними третіх осіб у справах Національного бюро [70].  

Підкреслимо, що якщо не застосовувати цей принцип на практиці, 

працівникам Національного бюро нікого буде притягувати до відповідальності 

за правопорушення у сфері корупції. Адже предметом діяльності зазначеного 

органу є запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень 

вищими посадовими особами органів влади, які так чи інакше в переважній 

більшості випадків належать до певних політичних сил. Звідси, закріплення 

принципу політичної нейтральності та позапартійності є хоча і вимушеним, 

але достатньо прогресивним моментом у регулюванні діяльності 

досліджуваного органу.  

Останнім з нормативно визначених принципів є взаємодія 

Національного бюро з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями. 

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» з метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за 

діяльністю при Національному бюро утворюється Рада громадського 

контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого 

конкурсу [70]. Одним з основних завдань Ради громадського контролю є 
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сприяння взаємодії Національного антикорупційного бюро України з 

громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства 

у сфері протидії корупції [112]. 

З метою забезпечення взаємодії Національного бюро з органами 

внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними 

органами у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів 

передбачаються посади осіб, до функціональних обов’язків яких входить 

здійснення взаємодії з Національним бюро. Обмін оперативною інформацією 

між Національним бюро та органами внутрішніх справ, Службою безпеки 

України, іншими правоохоронними органами щодо спільних заходів 

здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних 

підрозділів. Умови і порядок обміну інформацією між Національним бюро та 

органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, органами, 

уповноваженими законом на проведення досудового розслідування, 

регулюються спільним нормативно-правовим актом Національного бюро та 

відповідних органів. Передача оперативної інформації Національного бюро 

органам внутрішніх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим 

законом на проведення досудового розслідування, допускається тільки за 

письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу 

Національного бюро [70, ст. 19-1].  

Вже 27.07.2015 було підписано Меморандум про співпрацю та обмін 

інформацією між Міністерством юстиції, Національним антикорупційним 

бюро та Міністерством внутрішніх справ з метою консолідації зусиль в 

частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 

корупційних правопорушень. Національне антикорупційне бюро, Національна 

поліція повинні мати повний доступ до всієї необхідної інформації, адже нині 

фактично пошук інформації, наприклад, про чиновника, який порушив закон, 

відбувається в Інтернеті. У свою чергу, Міністерство юстиції – той орган, який 

є утримувачем найбільшої кількості реєстрів, надає доступ до всіх баз даних, 

для того щоб нові детективи, які набираються до Національного 
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антикорупційного бюро, слідчі, які працюватимуть в Національній поліції, 

змогли користуватися цією інформацією. Раніше на збір тієї інформації, яка 

міститься в цих реєстрах, слідчий витрачав місяць, а можливо, і більше часу. 

Зараз завдяки отриманню прямого доступу до баз даних не тільки 

Міністерства юстиції цей проміжок часу становитиме 5 хвилин. Ефективність 

проведення досудового слідства значно підвищуватиметься і, відповідно, буде 

досягнуто тих результатів, які чекає суспільство від новостворених 

антикорупційних органів [113]. 

Національне бюро взаємодіє з Національним банком України, Фондом 

державного майна України, Антимонопольним комітетом України, 

Національним агентством з питань запобігання корупції, органами Державної 

прикордонної служби, органами державної податкової і митної служби, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення (далі – спеціально уповноважений 

орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), та іншими 

державними органами. Національне бюро може укладати з окремими 

державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін 

інформацією [70, ст. 19-2]. 

Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд 

державного майна України, орган державного фінансового контролю в 

Україні, Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші 

державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням 

фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою 

запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до 

підслідності Національного бюро, зобов’язані: 

1) передавати Національному бюро одержувані при здійсненні 

контрольних функцій й аналізі інформації, що надходить, відомості, які 

можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для 



 108

попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро; 

2) за зверненням Національного бюро проводити у межах своєї 

компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням 

законодавства України фізичними та юридичними особами [70, ст. 19-2]. 

Таким чином, принципи діяльності Національного бюро стосуються всіх 

сфер його функціонування. В разі прогалин у законодавстві працівники 

зазначеного органу мають спиратися на ці принципи.  

На нашу думку, 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 і 

юридичних осіб [182];  

2) спеціальні: 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. 

Системне дотримання всіх принципів має забезпечувати можливість 

виконання Національним антикорупційним бюро України своїх повноважень.  
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2.3. Повноваження та компетенція Національного антикорупційного 

бюро України 
 

Національне антикорупційне бюро України відрізняється від інших 

юридичних осіб публічного права своїм правовим статусом, зокрема 

функціями та сферою діяльності. Завданням вказаного органу є протидія 

кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими 

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 

Названі завдання реалізуються Національним антикорупційним бюро України 

шляхом застосування власних повноважень, визначених відповідним 

законодавством.  

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. 

Поза сумнівом, закріплення у нормах права компетенції та повноважень 

Національного антикорупційного бюро України має на меті встановлення меж 

його діяльності та підстав юридичної відповідальності, а також 

підконтрольності та звітування за результати роботи. На практиці такий 

механізм забезпечує можливість контролю та нагляду за діяльністю 

Національного антикорупційного бюро України.  

У структурі адміністративно-правового статусу органу державної влади 

особливе місце посідають такі його елементи, як повноваження та 
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компетенція. Не винятком є і правовий статус Національного 

антикорупційного бюро України. Крім того, повноваження та компетенція 

органів влади посідають досить значне за обсягом місце в чинному 

законодавстві. У зв’язку з цим необхідно визначити повноваження та 

компетенцію Національного антикорупційного бюро України. 

За визначенням, що надається у Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови, повноваження – це право, надане кому-небудь для 

здійснення чогось; у множині – права, надані особі або підприємству органами 

влади [46, с. 1000].  

У свою чергу, право – це:  

1) законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна 

від соціального устрою країни;  

2) система встановлених або санкціонованих державою 

загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю панівного 

класу або всього народу. Виборювані народом справедливі соціальний лад і 

законодавство. Інтереси певної особи, суспільної групи і т. ін., які спираються 

на закон, релігійні постулати, давні звичаї і т. ін. Обумовлений постановою 

держави, установи і т. ін. захист інтересів і можливостей особи щодо участі в 

чому-небудь, одержання чогось і т. ін. Авторське право. Сукупність 

міжнародних угод, договорів, що регулюють взаємовідносини держав у 

певних питаннях. Міжнародне право. Морське право;  

3) обумовлена певними обставинами підстава, здатність, можливість 

робити, чинити що-небудь, користуватися чим-небудь. Мати у своїй владі. 

Перевага, привілей, надані кому-, чому-небудь. Офіційний дозвіл, допуск до 

виконання якихось обов’язків, до зайняття певної посади, вступу до вищого 

навчального закладу і т. ін.;  

4) наука, що вивчає юриспруденцію; правознавство; суд [114, с. 1101].  

Аналіз зазначених категорій свідчить про неоднаковий їх зміст, у зв’язку 

з чим поняття «повноваження» та «право» не є тотожними за сутністю. 

Як зазначає Ю.С. Шемшученко, повноваження – це сукупність прав і 
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обов’язків державних органів і громадських організацій, а також посадових та 

інших осіб, закріплених за ними у встановленому законодавством порядку для 

здійснення покладених на них функцій. Обсяг повноважень конкретних 

державних органів та їхніх посадових осіб залежить від їхнього місця в 

ієрархічній структурі відповідних органів. Термін «повноваження» є близьким 

за своїм значенням до терміна «компетенція» [115, с. 639].  

Відтак, необхідно розглянути поняття компетенції. Зокрема, як 

підкреслює Д.М. Бахрах, предмети відання – це підвідомчість, правове 

закріплення кола об’єктів, предметів, справ, на які поширюються владні 

повноваження [116, с. 28]. Подібних поглядів дотримується ряд вчених-

адміністративістів, однак, на наш погляд, доцільно розглянути й інші точки 

зору. 

На думку С.І. Ожегова, компетенція – це коло питань, в яких хто-небудь 

добре обізнаний; коло чиїхось повноважень, прав [85, с. 289]. Аналогічне 

тлумачення компетенції наведено в Радянському енциклопедичному словнику: 

компетенція (від лат. сompete – досягаю, відповідаю, підхожу) – коло 

повноважень, наданих законом, статутом або іншим актом конкретному 

органу або посадовій особі; знання і досвід у певній галузі [117, с. 613]. У 

Новітньому енциклопедичному словнику компетенція визначається як коло 

повноважень якого-небудь органа, посадової особи; коло питань, в яких 

конкретна особа має знання, досвід [118, с. 595]. У тлумачному словнику 

сучасної російської мови під компетенцією розуміють коло питань, явищ, в 

яких дана особа авторитетна, має досвід, знання; коло повноважень, галузь 

належних для виконання ким-небудь питань, явищ [119, с. 358]. У Новому 

тлумачному словнику української мови слово «компетенція» трактується як 

добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, 

установи, особи [120, с. 874; 121, с. 23]. 

На думку деяких науковців, зміст і обсяг компетенції зумовлюється 

місцем, яке займає той чи інший орган або посадова особа у системі органів 

влади. Обсяг компетенції свідчить про ступінь самостійності та відособленості 
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окремого органу в системі всього апарату, про певну самодостатність його 

владної діяльності. На думку дослідників, це ключове поняття публічного 

права, ядро конституційних і управлінських рішень [122].  

На думку В.Л. Зьолки, в юридичній літературі дискусія ведеться 

переважно з приводу категорій «повноваження», «компетенція» і «функції» 

органу виконавчої влади. Одні вчені ототожнюють повноваження і 

компетенцію органу, визначаючи останню як «сукупність повноважень чи 

прав органу держави», інші вважають повноваження і функції складовими 

компетенції органу держави, зазначаючи, що компетенція органів державного 

управління – це юридичне вираження сукупності функцій і повноважень 

органу у відповідній сфері суспільного життя»; треті під повноваженням 

органу виконавчої влади розуміють «сукупність прав і обов’язків», четверті – 

не тільки права й обов’язки, але і певну сферу діяльності органу – «коло 

завдань» , п’яті – «предмети його відання» [183]. 

Враховуючи наведені погляди, зазначимо, 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 пересікання сфер 

діяльності кількох органів державної влади, чим сприяють уникненню 

подвійного впливу на однорідні суспільні відносини.  

На нашу думку, компетенцією Національного антикорупційного бюро 

України є попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 

корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також 

запобігання вчиненню нових. Так законодавцем охарактеризовано сферу 

діяльності досліджуваного органу із застосуванням бланкетної норми, що 

відсилає до підслідності.  

Повноваження досліджуваного органу сформульовані через перелік його 
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прав та обов’язків.  

Слід погодитися з Т.О. Карабін, що владні повноваження органу чи 

посадової особи виступають зазвичай як «правообов’язки». Проте це не 

означає, що можна не проводити різниці між ними. Права й обов’язки в межах 

компетенції мають відносно самостійний характер. При здійсненні 

управлінської діяльності орган отримує можливість самостійної оцінки 

ситуації і прийняття рішень для вжиття відповідних заходів. Права дають 

органам влади можливість вибору при вирішенні того чи іншого питання, 

тобто самостійної оцінки ситуації, і якщо вона (ситуація) є такою, що потребує 

втручання органу влади, то виконати свій обов’язок і здійснити це втручання. 

Обов’язки ж не передбачають можливості вибору, а жорстко регламентують 

діяльність органу у тій чи іншій ситуації. Якщо у першому випадку орган 

повинен оцінити ситуацію і відповідно до неї діяти, то тут ситуація вже ніби 

«оцінена» нормативно і чітко визначено спосіб, у який повинен діяти орган 

[130, с. 33]. 

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» Національне бюро зобов’язано: 

1) здійснювати оперативно-розшукові заходи з метою попередження, 

виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених 

законом до його підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, 

витребуваних від інших правоохоронних органів; 

2) здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до його підслідності, а також проводити досудове 

розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених 

законом; 

3) вживати заходів щодо розшуку й арешту коштів та іншого майна, які 

можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у 

кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного 

бюро, здійснювати діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке 

накладено арешт; 



 114

4) взаємодіяти з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та іншими суб’єктами для виконання своїх обов’язків; 

5) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро; 

6) забезпечувати особисту безпеку працівників Національного бюро та 

інших визначених законом осіб, захист від протиправних посягань на осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, у підслідних йому кримінальних 

правопорушеннях; 

7) забезпечувати на умовах конфіденційності та добровільності 

співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення; 

8) звітувати про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, 

та інформувати суспільство про результати своєї роботи; 

9) здійснювати міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції 

відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України [70]. 

Зазначені обов’язки можна об’єднати у такі групи: правоохоронні; 

захисні; інформаційно-аналітичні; взаємодії та співпраці (внутрішньодержавні 

та міжнародні). 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» вказаному органу та його працівникам для виконання 

покладених на них обов’язків надається право: 

1) заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що 

затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, та 

здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та 

негласні оперативно-розшукові заходи; 

2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з 

прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-

розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та 

інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, 
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але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення 

та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його 

підслідності; 

3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу 

Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у 

вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних 

органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 

виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, 

доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у 

встановленому законом порядку, відомості про використання коштів 

Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним 

майном. 

Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, 

але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну 

інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен так 

само невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне бюро з 

обґрунтуванням причин. Національне бюро за зверненням відповідного 

суб’єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох 

календарних днів. Ненадання Національному бюро на його запит інформації, 

надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення 

встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно 

того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за 

собою відповідальність, передбачену законом. 

Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий 

доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та 

банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або 

органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі 

урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та 

іншими технічними засобами. 

Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із 
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дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням 

таємниці, що охороняється законом; 

4) знайомитися в державних органах, органах місцевого самоврядування 

із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними 

для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, у 

тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом; 

5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його 

заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, депозитарних, 

фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми 

власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та 

юридичних осіб, яка необхідна для виконання обов’язків Національного бюро. 

Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, 

здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і 

банківську діяльність» [131] з урахуванням положень цього Закону, а 

отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного 

банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі 

депозитарного обліку цінних паперів, – в порядку та обсязі, встановлених 

Законом України «Про депозитарну систему України» [132] з урахуванням 

положень цього Закону. Суб’єкти, яким адресовано зазначене рішення, 

зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, 

надати відповідну інформацію. У разі неможливості її надання у зазначений 

строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідного суб’єкта 

Національне бюро може продовжити строк надання інформації на строк не 

більше двох календарних днів; 

6) на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати 

архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під 

охорону, а також вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

7) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, 



 117

кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких 

установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення 

виконання повноважень Національного бюро; 

8) за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його 

заступника, погодженим із прокурором, створювати спільні слідчі групи, що 

включають оперативних та слідчих працівників; 

9) за пред’явлення службового посвідчення входити безперешкодно до 

державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного 

контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Національного бюро 

або його заступника – безперешкодно проходити до військових частин та 

установ, пунктів пропуску через державний кордон України; 

10) використовувати з подальшим відшкодуванням завданих збитків 

транспортні засоби, які належать фізичним та юридичним особам (крім 

транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв 

іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального 

призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального 

правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх 

вчиненні, доставлення до закладів охорони здоров’я осіб, що потребують 

екстреної медичної допомоги; 

11) надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування 

обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і 

умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до 

підслідності Національного бюро, а також отримувати від цих органів 

протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій; 

12) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на 

договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності 

цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу 

в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

Контроль за ефективністю використання коштів на зазначені цілі 
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здійснює Рахункова палата України; 

13) за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови 

про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством 

України; 

14) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати 

інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, 

передбачених законодавством; 

15) зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні 

засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в 

порядку, передбачених Законом України «Про міліцію» (втратив 

чинність) [133]; 

16) видавати в разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, 

взятим під захист, відповідно до законодавства зброю, спеціальні засоби 

індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку; 

17) здійснювати правове співробітництво із компетентними органами 

іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі 

законів та міжнародних договорів України; 

17-1) одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та 

Міністерства юстиції України у триденний строк матеріали, отримані (надані) 

у рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються фінансових і 

корупційних кримінальних правопорушень; 

18) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у 

закордонних юрисдикційних органах справ про розшук, арешт, конфіскацію та 

повернення в Україну відповідного майна, захист прав та інтересів держави з 

питань, які стосуються виконання обов’язків Національного бюро, а також 

залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних; 

19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі 

щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в 

окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах 
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попереднього ув’язнення для осіб, які співпрацюють із Національним бюро. 

Національне бюро може від імені України надавати міжнародні 

доручення щодо проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, укладати 

угоди про співробітництво з питань її повноважень з іноземними і 

міжнародними правоохоронними органами та організаціями, звертатися від 

імені України до іноземних державних органів в установленому 

законодавством України та відповідних держав порядку тощо. 

Національне бюро може створювати та брати участь у міжнародних 

слідчих групах відповідно до цього закону та інших законодавчих актів та 

міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів у 

боротьбі з корупцією, мати інші повноваження, пов’язані з виконанням ним 

своїх обов’язків [70]. 

Зазначимо, що у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну 

поліцію» [134] Закон «Про міліцію» втратив чинність. Відтак, слід замінити 

назву зазначеного нормативно-правового акта в п. 15 ч. 1 ст. 17 Закону 

України «Про Національне антикорупційне бюро України». 

Названі 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); 
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е) правоохоронні. 

Дослідження співвідношення прав та обов’язків Національного 

антикорупційного бюро України дозволяє констатувати достатній рівень 

такого співвідношення. Тобто для виконання обов’язків зазначений орган 

наділений достатнім обсягом прав у сфері запобігання корупційним 

правопорушенням. 

 

 

2.4. Гарантії діяльності Національного антикорупційного бюро 

України та їх класифікація 
 

Одним із найважливіших елементів адміністративно-правового статусу 

Національного антикорупційного бюро України виступають гарантії його 

діяльності. Саме від них залежить реальна можливість застосування на 

практиці визначених прав, виконання встановлених обов’язків, реалізація 

повноважень зазначеного органу тощо.  

Деякі питання гарантій діяльності правоохоронних органів досліджували 

такі науковці, як: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, О.В. Баулін, Ю.П. Битяк, 

І.Л. Бородін, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, Ю.М. Грошевий, 

М.М. Гуренко, С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, П.В. Коляда, В.Т. Маляренко, 

О.В. Негодченко, О.І. Остапенко, В.П. Пєтков, В.Ф. Погорілко, 

П.М. Рабінович, Б.В. Романюк, О.П. Рябченко, В.Я. Тацій, В.М. Тертишник, 

М.М. Тищенко та ін. Проте все ж таки певні аспекти гарантій діяльності 

вказаних органів влади потребують перегляду у зв’язку з викликами нового 

часу та сучасним станом українського суспільства. Зокрема, гарантії 

діяльності Національного антикорупційного бюро України раніше не були 

предметом наукових розробок. Наявна ситуація зумовила необхідність 

здійснення новітнього дослідження чинних нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність вказаного органу.  

Досліджуючи гарантії діяльності Національного антикорупційного бюро 



 121

України, вважаємо за необхідне визначити поняття «гарантії» та «діяльність», 

після чого перейти до класифікації вказаних гарантій. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначені 

терміни визначаються таким чином. Під гарантією розуміється: 1) порука в 

чомусь, забезпечення чого-небудь; 2) передбачене законом або певною угодою 

зобов’язання, за яким юридична чи фізична особа відповідає кредиторами у 

разі невиконання боржником своїх зобов’язань; 3) умови, що забезпечують 

успіх чого-небудь. При цьому юридичні гарантії (фр. garantie – порука, умова, 

забезпечувати що-небудь) – це законодавчо закріплені засоби охорони 

суб’єктивних прав громадян і організацій, способи їх реалізації, а також засоби 

забезпечення законності і охорони правопорядку, інтересів особистості, 

суспільства і держави [46, с. 222]. У свою чергу, під діяльністю слід розуміти: 

1) застосування своєї праці до чого-небудь; праця, дії людей у якій-небудь 

сфері; 2) функціонування, діяння живого організму; робота, функціонування 

якоїсь організації, установи, машини тощо; 3) виявлення сили, енергії чого-

небудь [46, с. 306]. Відтак, гарантіями діяльності слід вважати умови та засоби 

забезпечення функціонування певного органу, в нашому випадку – 

Національного антикорупційного бюро України. 

За визначенням науковців, гарантії являють собою соціально-політичне 

та юридичне явище, яке характеризує три моменти: 

1) пізнавальний, який дозволяє розкрити предметні теоретичні знання 

про об’єкт їх впливу, отримати практичні знання про соціальну і правову 

політику держави; 

2) ідеологічний, який використовується політичною владою як засіб 

пропаганди демократичних ідей в середині країни та за її межами; 

3) практичний, що визначається як інструментарій юриспруденції, 

передумова задоволення соціальних благ особи [135, c. 275]. 

Гарантії діяльності будь-якого органу державної влади тісно пов’язані з 

метою його створення та виконанням завдань і функцій зазначеного суб’єкта, а 

також з правами, повноваженнями тощо, що обумовлено призначенням самих 
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гарантій. Таке забезпечення має торкатися всіх сфер функціонування владного 

суб’єкта, носити комплексний характер.  

Як систему соціально-економічних, політичних, організаційних і 

юридичних умов, за допомогою яких особа реалізує свої права і гарантовані 

законом інтереси, визначає гарантії А.І. Бородін [136, с. 32-34]. Власне, у 

даному визначенні містяться і види гарантій, які також слід доповнити 

ідеологічними. Однак умови самі по собі не виникають, їх має створити 

держава. 

На думку А.М. Шульги, гарантії – це спосіб та умови, що забезпечують 

їх реальне існування, тобто існування не на словах, а на ділі. Серед гарантій 

прав і свобод автор виокремлює:  

1) міжнародні (наднаціональні) гарантії; 

2) загальнодержавні (національні) гарантії: економічні, юридичні, 

організаційні, культурні (духовні) [137, c. 34]. 

Уявляється не досить влучним визначення гарантій через категорію 

«спосіб», оскільки остання більшою мірою притаманна методам, хоча питання 

про співвідношення зазначених понять є дискусійним як у теорії 

адміністративного права, так і на практиці. 

Узагальнюючи розглянуті підходи до визначення категорії «гарантії», 

слід погодитися з Л.В. Леонтьєвою, що в юридичній літературі проблема 

гарантій не обділена увагою. При розгляді цієї проблеми науковці 

висловлюють багато думок: по-перше, розглядають гарантії як елемент 

правової системи; по-друге, пов’язують їх з іншими поняттями, такими як міра 

охорони, міра правового захисту, юридична відповідальність; по-третє, 

вивчають як самостійну категорію, яка має свої риси, об’єкт діяльності, а 

також систему, структуру та методи реалізації [138, с. 113].  

Вважаємо, 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, 
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а також запобігання вчиненню нових. 

З точки зору логіки, під класифікацією розуміється система супідрядних 

понять (класів об’єктів), використовувана як засіб для встановлення зв’язків 

між цими поняттями або класами об’єктів [139, с. 586]. Звідси, класифікація 

юридичних гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро 

України полягає в їх упорядкуванні, розподілі на такі групи, які сприяли б 

глибшому пізнанню їх змісту та сутності, а також відповідали б їх фактичній 

ролі в забезпеченні прав і законних інтересів громадян. Інакше кажучи, при 

класифікації юридичних гарантій діяльності Національного антикорупційного 

бюро України необхідно виходити з того, що будь-яка класифікація має сенс 

лише тоді, коли вона представляє пізнавальне і практичне значення. 

Класифікація гарантій діяльності зазначеного органу допомагає 

систематизувати ці гарантії й, із застосуванням системного методу пізнання, 

створити цілісну картину досліджуваних явищ, виявити їх взаємозв’язки між 

собою й з іншими явищами, що мають значення для юриспруденції, дає 

можливість підвести менш загальне поняття під більш загальне, здійснити 

перехід від абстрактного до конкретного тощо. Перевага системного підходу 

до вивчення будь-яких явищ полягає в тому, що результати такого 

дослідження стають методологічною основою, базою як при більш детальному 

вивченні елементів, що складають дану систему, так і при вивченні більшої 

системи, в яку вивчена система входить як окремий елемент, підсистема.  

Найпоширенішою класифікацією гарантій діяльності органів влади є їх 

поділ на загальні та спеціальні. У свою чергу, до загальних гарантій 

відносяться економічні, соціальні, політичні, ідеологічні. Спеціальними слід 

визнати юридичні гарантії, який характеризують правовий статус суб’єкта 

права. Розглянемо за наданою класифікацією гарантії діяльності 

Національного антикорупційного бюро України. 

Враховуючи, що економіка, політика та ідеологія є головними сферами 

життєдіяльності будь-якого суспільства, і маючи на увазі, що право являє 

собою специфічну сферу суспільних відносин, в якій знаходять своє 
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відображення і юридичне закріплення характер і стан економіки, політики та 

ідеології, гарантії діяльності Національного антикорупційного бюро України 

можна поділити на економічні, ідеологічні, політичні, громадські, 

організаційні і власне юридичні (правові). Перераховані гарантії вченими 

найчастіше поділяються на дві великі групи – загальні та спеціальні. До 

першої групи належать об’єктивні і суб’єктивні умови (фактори), що 

забезпечують діяльність органів влади (економічні, політичні, ідеологічні), а 

до другої – організаційні і власне юридичні гарантії його діяльності [184]. 

Загальні гарантії складають матеріальну базу використання спеціальних 

гарантій діяльності органу державної влади. Питання про їх співвідношення є 

непростим та має свої особливості. Спеціальні гарантії, будучи безпосередніми 

засобами забезпечення діяльності, в той же час є похідними від загальних, які 

тим самим набувають ще і якість їх передумов. Загальні гарантії діяльності 

можна визначити як реально існуючі в суспільстві умови, які певною мірою 

забезпечують реалізацію правових приписів. Тому їх ще іноді називають 

загальними умовами або передумовами забезпечення діяльності органів 

державної влади.  

Визначальне значення серед них мають економічні умови. До них 

належить різноманіття форм власності і відповідних їм видів організації 

виробництва, стабільний і безкризовий розвиток господарських комплексів, 

високий ступінь зайнятості населення у суспільно корисній праці, розвинена і 

налагоджено функціонуюча, об’єктивно обумовлена система оподаткування, 

постійне підвищення обсягу виробництва, стійка фінансова система, 

неухильне зростання матеріального добробуту населення і вдосконалення його 

соціального обслуговування. 

Як зазначають деякі дослідники, відсутність дефіциту споживчих 

товарів, побутових послуг, вирішення житлової проблеми, підвищення рівня 

охорони здоров’я тощо наповнюють юридичні положення реальними благами 

[140, с. 16]. 

Досягнутий країною рівень добробуту, наявність у держави необхідних 
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ресурсів, фактична гарантованість прав і свобод громадян, організацій, їх 

економічна свобода, існування підприємництва, ринку товарів, капіталів, праці 

– ці об’єктивні фактори позитивним чином впливають на стан законності, в 

тому числі у сфері запобігання корупції. І навпаки – руйнування 

господарських зв’язків, створення тіньової економіки, зниження 

продуктивності праці та скорочення обсягів виробленої продукції, зростання 

безробіття при безупинній інфляції, падіння життєвого рівня населення ведуть 

до посилення соціальної напруженості, руйнуванню позитивної 

правосвідомості, безперестанному зростанню корупційних правопорушень. 

Тому створення і зміцнення економічних гарантій діяльності Національного 

антикорупційного бюро України є найважливішою умовою її забезпечення.  

Для забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро 

України рівень економічного розвитку суспільства також має пряме значення, 

оскільки від нього залежить, головним чином, створення ефективної, 

професійної системи органів протидії корупції. За роки незалежності України 

ця система зазнала суттєвих змін, хоча її реформування ще триває. Головна ж 

причина такого становища – відсутність матеріально-фінансових ресурсів.  

До економічних гарантій також слід віднести матеріальне забезпечення 

діяльності Національного антикорупційного бюро України, одним з ключових 

елементів якого виступає забезпечення своєчасної та повної виплати 

заробітної плати. 

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» умови грошового забезпечення осіб начальницького складу та 

оплата праці інших працівників Національного бюро повинні забезпечувати 

достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових 

обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру 

роботи, забезпечувати добір до Національного бюро висококваліфікованих 

кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, 

компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників. 

На осіб начальницького складу Національного бюро поширюються 
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умови грошового забезпечення, передбачені для працівників органів 

внутрішніх справ, з урахуванням деяких особливостей. Розмір грошового 

забезпечення осіб начальницького складу Національного бюро не може бути 

меншим умов оплати праці працівників Національного бюро, віднесених до 

відповідних категорій посад державної служби. 

Встановлено, що заробітна плата працівників Національного бюро 

складається з: 

1) посадового окладу; 

2) доплати за вислугу років; 

3) доплати за науковий ступінь; 

4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; 

5) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця. 

Установлюються такі посадові оклади працівників Національного бюро 

відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік: 

– Директор Національного бюро – 50; 

– перший заступник, заступник Директора Національного бюро – 40; 

– директор центрального або територіального управління Національного 

бюро, керівник управління внутрішнього контролю центрального управління 

Національного бюро, керівник підрозділу детективів – 30; 

– заступник директора центрального або територіального управління 

Національного бюро, заступник керівника управління внутрішнього контролю 

центрального управління Національного бюро, заступник керівника підрозділу 

детективів – 28; 

– керівник управління центрального управління Національного бюро, 

керівник відділу внутрішнього контролю територіального управління 

Національного бюро – 22; 

– заступник керівника управління центрального управління 

Національного бюро, заступник керівника відділу внутрішнього контролю 

територіального управління Національного бюро – 21; 
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– начальник відділу центрального управління Національного бюро – 20; 

– заступник начальника відділу центрального управління Національного 

бюро – 19; 

– начальник відділу територіального управління Національного бюро – 

18; 

– заступник начальника відділу територіального управління 

Національного бюро – 17; 

– старший детектив Національного бюро – 22; 

– детектив Національного бюро – 19; 

– інші працівники Національного бюро – сума, що дорівнює 3 розмірам 

посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для 

працівників, які обіймають відповідні посади в центральних органах 

виконавчої влади. 

Посадові оклади відповідних працівників центрального управління 

Національного бюро та територіального управління Національного бюро з 

місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2. 

Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять 

стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5. 

Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за 

вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 15 відсотків, 

більше 5 років – 20 відсотків, більше 10 років – 30 відсотків, більше 15 років – 

40 відсотків, більше 20 років – 50 відсотків, більше 25 років – 60 відсотків, 

більше 30 років – 70 відсотків, більше 35 років – 80 відсотків посадового 

окладу. 

Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за 

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з 

відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового 

окладу. 

Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за 

роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від 
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ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь 

секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», – 10 відсотків 

посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності 

«таємно», – 5 відсотків посадового окладу. 

Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця 

здійснюються відповідно до законодавства [70]. 

Окремо від економічних іноді розглядають соціальні гарантії. При цьому 

мається на увазі підтримка певного рівня життя населення, подолання 

безробіття, надання необхідних соціальних послуг. Дійсно, відсутність 

корупційних правопорушень є можливою лише в умовах соціальної 

забезпеченості, впевненості громадян у непорушності своїх соціальних та 

інших прав. Сказане повною мірою стосується також функціонування 

Національного антикорупційного бюро України, яке покликане запобігати та 

припиняти правопорушення, пов’язані з корупцією. Соціальні гарантії 

нерозривно поєднані з економічними.  

Відповідно до ст. 22 Закону «Про Національне антикорупційне бюро 

України» держава забезпечує соціальний захист працівників Національного 

бюро відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів 

законодавства. Особам начальницького складу Національного бюро при 

звільненні із служби за віком, після закінчення строку договору (контракту), за 

станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або з організаційними 

заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова 

допомога у розмірі 50 відсотків місячного розміру оплати праці (грошового 

забезпечення) за кожний повний календарний рік служби. Особам 

начальницького складу Національного бюро, звільненим із служби через 

сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 

25 відсотків місячного розміру оплати праці (грошового забезпечення) за 

кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу 

Національного бюро, звільненим з роботи за службовою невідповідністю, у 
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зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова 

допомога не виплачується. 

Особи начальницького складу та працівники Національного бюро 

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню 

відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. У разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або 

працівника Національного бюро під час виконання службових обов’язків сім’ї 

загиблого (померлого), а в разі її відсутності – його батькам та утриманцям 

виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру 

оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою 

посадою, яку він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом 

Міністрів України. 

Шкода, завдана майну працівника Національного бюро чи майну членів 

його сім’ї у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в 

повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним 

стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом. Інші 

питання соціального захисту державних службовців та інших працівників 

Національного бюро регулюються законодавством про працю і державну 

службу [70]. 

Необхідно відзначити також взаємозв’язок економічних свобод, 

багатоукладності ринку, конкуренції з політичними свободами, плюралізмом, 

демократією, в тому числі й у сфері боротьби з корупцією. До політичних 

гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України 

відносяться ефективна і сильна правова держава, незалежне від держави 

громадянське суспільство, плюралістична демократія, широка і активна участь 

народу в управлінні державою тощо. 

Сила державної влади полягає не в потужному репресивному апараті, не 

в придушенні інакомислення і свободи засобів масової інформації, не в 

страхітливих санкціях правових норм та їх застосуванні, а в здатності 

забезпечити усвідомлене виконання населенням прийнятих правових актів. 



 130

Сильна державна влада – це легітимна, стійка, яка користується підтримкою 

народу, міжнародним визнанням і повагою, демократична влада. Така влада 

здатна забезпечити стабільний розвиток суспільства, його економіки і 

культури, соціальну захищеність усіх верств суспільства, безпеку людей, 

ефективну боротьбу із злочинністю, бюрократизмом та іншими 

антисуспільними явищами. Сильна держава передбачає послідовний поділ 

влади, децентралізацію виконавчо-розпорядчих функцій, безперечне 

підпорядкування праву і визнання верховенства закону, найвищу 

відповідальність службовців державного апарату. Така держава має спиратися 

на розвинену багатопартійну систему, що виключає політичну монополію, 

панування якої-небудь однієї ідеології, тоталітарні форми і методи управління 

суспільством. 

Сучасне антикорупційне законодавство передбачає такі гарантії 

незалежності Національного антикорупційного бюро України у його 

діяльності: 

1) особливий порядок конкурсного відбору Директора Національного 

бюро та вичерпний перелік підстав припинення повноважень Директора 

Національного бюро; 

2) конкурсні засади відбору інших працівників Національного бюро, їх 

особливий правовий та соціальний захист, належні умови оплати праці; 

3) установлення законом порядку фінансування та матеріально-

технічного забезпечення Національного бюро; 

4) визначення законом засобів забезпечення особистої безпеки 

працівників Національного бюро, їх близьких родичів, майна; 

5) іншими засобами, визначеними Законом України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» [70]. 

Заборонено використовувати Національне бюро в партійних, групових 

чи особистих інтересах, а також не допускається діяльність політичних партій 

у досліджуваному органі. Крім того, забороняється незаконне втручання 

державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
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службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних 

або юридичних осіб у діяльність Національного бюро. 

Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані 

до Національного бюро чи його працівників, які стосуються питань 

досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і не 

передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є 

неправомірними та не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, 

вимоги, доручення тощо працівник Національного бюро невідкладно інформує 

про це в письмовій формі Директора Національного бюро [70]. 

Особливу небезпеку для держави представляє бюрократизм, який 

неминуче призводить до протиставлення окремого чиновника державі, 

корумпованості та поєднання державних структур з антисуспільними 

елементами, ігнорування громадських і державних інтересів, прав і свобод 

особистості. У таких умовах державою втрачається здатність забезпечувати 

повну реалізацію прийнятих нормативних актів та управлінських рішень, 

домагатися суворої законності та виконавчої дисципліни. Тому боротьба з 

бюрократизмом, з одного боку, а також попередження авторитарних 

тенденцій, надмірної централізації державної влади, з іншого, є необхідними 

умовами зміцнення політичних гарантій діяльності органів державної влади 

взагалі та Національного антикорупційного бюро України зокрема [185].  

Ідеологічні гарантії багато в чому визначаються економічними 

чинниками і політичними умовами в державі. Величезне значення для 

існування правопорядку має правова культура посадових осіб та громадян, 

правосвідомість, заснована на визнанні абсолютної цінності основних прав 

людини. Подолання сваволі, свавілля влади в державі пов’язано з відмовою від 

ідей пріоритету політики над правом, суспільного над особистим, від 

розуміння права як втіленої в закон державної волі і багатьох інших хибних 

постулатів, які надійно служили командно-бюрократичній системі, але 

виявилися і невірними, і шкідливими в умовах руху до правової держави [186]. 

Оскільки стан законності в суспільстві в цілому, а також в окремих 
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напрямках його життєдіяльності, в тому числі у сфері запобігання корупції та 

діяльності органів державної влади, багато в чому визначається рівнем 

правової культури населення, суспільної правосвідомості, то не можна 

жодною мірою ігнорувати ідеологічний чинник в її забезпеченні. Законність, 

перш ніж виникнути як соціальна реальність, повинна бути попередньо 

усвідомлена як необхідність і свідомо «задана» суб’єктам права як принципи 

їх діяльності. Досить високий рівень розвитку культури, який виявляється, 

зокрема, в певних правових ідеалах, принципах, уявленнях, – це необхідна 

ідеологічна гарантія діяльності будь-якого органу влади у правовій державі. А 

сама законність виступає своєрідним показником, індикатором культури 

суспільства. 

Найважливішим виразом духовної культури суспільства є різні форми 

суспільної свідомості, з яких найтісніше із законністю змикається 

правосвідомість. Рівень правосвідомості відбивається на стані законності, 

насамперед опосередковано – через законодавство, ідеологічним джерелом 

якого саме і є правосвідомість. Чим досконалішим є законодавство, чим 

точніше воно відповідає прогресивним правовим уявленням, тим 

сприятливішими є умови для зміцнення законності. 

Правосвідомість безпосередньо впливає на законність у сфері 

правозастосовчої діяльності. Таку роль вона виконує завдяки тому, що 

забезпечує:  

а) добровільність реалізації розпоряджень правових норм;  

б) правильне з’ясування, тлумачення змісту юридичної норми;  

в) вибір у межах, визначених законом, найбільш доцільного варіанту 

поведінки;  

г) подолання – у випадках, дозволених законом, – прогалин у 

законодавстві. 

Необхідно також підкреслити і значення формування правової 

психології, зокрема прищеплення державним службовцям та громадянам 

почуття законності, нетерпимості до корупційних правопорушень, впевненості 
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в реальності прав і обов’язків, передбачених законом. 

У цьому відношенні, безумовно, першорядне значення має організація 

правового виховання населення, доступність кожному основних нормативно-

правових актів, ведення в різних формах правової пропаганди. Але ця робота 

не може вестися у відриві від світоглядного і морального виховання людей, 

особливо молодого покоління [185]. 

Переходячи до розгляду спеціальних (юридичних) гарантій діяльності 

Національного антикорупційного бюро України, зазначимо, що під 

спеціальними гарантіями розуміється система спеціально закріплених в 

юридичних нормах правових засобів, за допомогою яких забезпечується 

можливість реалізації прав, а також захист і охорона прав людини від 

порушень з боку державних органів, посадових осіб і громадян [141, c. 12]. 

Як вказує М.В. Вітрук, юридичні гарантії як вид спеціальних гарантій 

законності включають у себе:  

а) заходи щодо вдосконалення законодавства;  

б) заходи щодо виявлення порушень законності;  

в) заходи щодо захисту;  

г) заходи щодо відповідальності;  

д) заходи щодо нагляду та контролю за станом законності;  

е) заходи щодо профілактики порушень законності [142, c. 532]. 

До юридичних гарантій діяльності досліджуваного органу слід віднести і 

забезпечення правового захисту його працівників. Так, відповідно до ст. 21 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» працівники 

Бюро під час виконання покладених на них обов’язків є представниками 

влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за 

винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених 

законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність. В 

інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро та 

членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації 

відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження 
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служби працівниками Національного бюро надаються з дозволу Директора 

Національного бюро або його заступника. 

У разі затримання працівника Національного бюро або обрання стосовно 

нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають 

окремо від інших осіб.  

Працівник Національного бюро, який відповідно до цього Закону 

повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника 

Національного бюро, не може бути звільнений з посади або бути змушений до 

такого звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином 

переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до 

відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

Посадовим особам Національного бюро забороняється розголошувати 

відомості про працівників Національного бюро, які повідомили про 

порушення [70]. 

Отже, систему юридичних гарантій діяльності Національного 

антикорупційного бюро України складають різні конкретні засоби, що 

володіють як загальними, так і специфічними властивостями. Юридичні 

гарантії діяльності Національного антикорупційного бюро України можна 

характеризувати залежно від різних критеріїв, зокрема: за ступенем 

визначеності, механізмом та суб’єктами реалізації, рівнем регулювання тощо. 

Проте для цілей нашого дослідження необхідно дослідити і класифікацію 

гарантій залежно від характеру їх правового оформлення та сфери дії. За цим 

критерієм вони поділяються на гарантії, передбачені матеріальними 

адміністративно-правовими нормами, і гарантії, передбачені нормами 

адміністративно-процесуального права [184]. 

Суть перших полягає в чіткому законодавчому визначенні підстав 

утворення зазначеного органу, його завдань, мети, функцій, прав та обов’язків, 

відповідальності тощо. До конкретних матеріальних адміністративно-правових 

гарантій діяльності досліджуваного органу можна віднести:  

а) закріплення кола нормативно-правових актів, що регулюють 
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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;  

д) встановлення строків діяльності керівного органу зазначеної 

юридичної особи публічного права;  

е) встановлення спеціальних звань осіб начальницького складу тощо.  

Значення цієї групи гарантій полягає в тому, що вони визначають 

правові засади повсякденної роботи Національного антикорупційного бюро 

України. 

Адміністративно-процесуальні гарантії створюють необхідні умови для 

реалізації матеріальних адміністративних норм. До таких гарантій, як 

уявляється, відносяться:  

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 діяльністю Національного 

антикорупційного бюро України;  

е) визначення порядку взаємодії з іншими органами державної влади та 

місцевого самоврядування, фізичним та юридичними особами тощо.  

За територією дії (розповсюдження) гарантії діяльності Національного 

антикорупційного бюро поділяються на: 
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1) міжнародно-правові; 

2) регіональні; 

3) загальнодержавні; 

4) автономні.  

Діяльність Національного антикорупційного бюро України щодо 

створення та участі у міжнародних слідчих групах, залучення до роботи 

іноземних експертів у сфері боротьби з корупцією тощо регламентується не 

лише національним законодавством, але і законодавчими актами інших країн 

та міжнародними договорами України. У зв’язку з цим особливого значення в 

майбутньому набуватимуть міжнародно-правові гарантії діяльності 

досліджуваного органу. На нашу думку, дослідження у цій сфері є 

перспективними як для науки адміністративного права, так і для 

правозастосовчої практики.  

Близькими за визначенням до міжнародних є регіональні гарантії 

забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро України. 

Зокрема, їх вплив розповсюджується на декілька країн-учасниць відповідних 

домовленостей. Основною особливістю регіональних гарантій, що відрізняє їх 

від міжнародних, є ступінь поширеності серед держав. Сьогодні до 

регіональних міжнародних співтовариств відносяться Європейський Союз, 

Рада Європи, Рада держав Балтійського моря, Організація африканської 

єдності, Організація американських держав, Співдружність незалежних держав 

та інші. 

Загальнодержавні гарантії відображені в нормативно-правових актах, що 

регулюють діяльність Національного антикорупційного бюро України. 

Зазначені гарантії забезпечуються відповідними матеріальними і 

організаційними засобами, що фінансуються за рахунок бюджету. Окремі такі 

гарантії були досліджені вище. 

Під автономними розуміють гарантії, відображені в законодавстві 

окремих частин федеративних держав (штатів, республік, областей, земель, 

провінцій). В усіх конституціях і уставах закріплюються положення про 



 137

гарантованість прав і свобод людини і громадянина відповідно до 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права [141, c. 126]. 

Виділення автономних гарантій діяльності Національного антикорупційного 

бюро України носить суто теоретичний характер, оскільки, відповідно до 

чинної Конституції, Україна є єдина та неподільна держава. Разом з тим не 

виключено, що на певних територіях (наприклад, Автономна Республіка Крим, 

непідконтрольні території Донецької та Луганської областей) будуть створені 

автономні гарантії діяльності вказаного органу з урахуванням всіх 

особливостей.  

Таким чином, 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. 

 

 

2.5. Юридична відповідальність Національного антикорупційного 

бюро України 
 

Наступним елементом адміністративно-правового статусу 

Національного антикорупційного бюро України виступає юридична 

відповідальність. Взагалі відповідальність уявляється особливим аспектом 

правового регулювання у сфері державного управління. Організуючий вплив 

права на суспільні відносини спирається на державний примус, частиною 

якого є юридична відповідальність. Крім того, будь-які відхилення в рамках 

певних правовідносин під час їх реалізації призводять до застосування 

конкретної міри юридичної відповідальності.  

Окремі питання юридичної, в тому числі адміністративної, 

відповідальності досліджували такі науковці, як: Д.М. Бахрах, І.А. Галаган, 

Є.В. Додін, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, В.В. Лазарев, А.Є. Луньов, 

В.М. Манохін, І.О. Тимченко, О.І. Щербак, О.М. Якуба та багато інших [143-
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153]. Однак у сучасних умовах слід здійснити дослідження юридичної 

відповідальності новоствореного органу державної влади, яким є Національне 

антикорупційне бюро України, що обумовлює актуальність такого 

дослідження. 

Зазначимо, що юридична відповідальність досліджуваного органу має 

два ключові аспекти, а саме: відповідальність Національного бюро як 

юридичної особи та відповідальність його працівників. Питання про 

можливість застосування адміністративної відповідальності до юридичної 

особи незалежно від форми власності є вже довгий час дискусійним як у 

науковому середовищі, так і серед практиків. У зв’язку з цим доцільно 

розглянути особливості адміністративної відповідальності працівників 

Національного антикорупційного бюро України. 

Насамперед, слід сказати, що вказані працівники є громадянами України. 

Тому на них поширюється юрисдикція України щодо застосування юридичної 

відповідальності. До відповідальності працівники Національно бюро можуть 

притягатися як у загальному, так і в спеціальному порядку – залежно від 

вчиненого правопорушення. У загальноправовому порядку зазначені особи 

можуть бути притягнуті до всіх видів юридичної відповідальності. Згідно з ч. 2 

ст. 20 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

працівники Бюро за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть 

дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність [70]. У зв’язку з порушенням вимог та обов’язків, що входять 

до їх адміністративно-правового статусу, працівники вказаного органу можуть 

притягатися до юридичної відповідальності в спеціальному порядку. 

Згідно з ч. 5 ст. 10 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» на осіб начальницького складу Національного бюро 

поширюється положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом органів внутрішніх справ та Дисциплінарний статут органів 

внутрішніх справ України. Дисциплінарний проступок – це невиконання чи 

неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової 
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дисципліни. За вчинення дисциплінарних проступків особи рядового і 

начальницького складу несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим 

Статутом. Особи рядового і начальницького складу, яких в установленому 

законодавством порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або 

матеріальної відповідальності, водночас можуть нести і дисциплінарну 

відповідальність згідно з цим Статутом. Особи рядового і начальницького 

складу не несуть дисциплінарної відповідальності в разі, якщо шкоду завдано 

правомірними діями внаслідок сумлінного виконання наказу начальника або 

виправданого за конкретних умов службового ризику. На осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової 

дисципліни можуть накладатися такі види дисциплінарних стягнень:  

1) усне зауваження;  

2) зауваження;  

3) догана;  

4) сувора догана;  

5) попередження про неповну посадову відповідність;  

6) звільнення з посади;  

7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;  

8) звільнення [154].  

На думку О.П. Сікорського, дисциплінарна відповідальність згідно з 

чинним законодавством України настає за порушення трудової дисципліни й 

службових обов’язків. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і в 

бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності. Законодавством 

закріплено такі види дисциплінарної відповідальності:  

1) у порядку, встановленому законами України;  

2) у порядку, встановленому Кодексом законів про працю України;  

3) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для 

робітників і службовців;  

4) на підставі дисциплінарних статутів та положень, чинних у різних 

галузях чи сферах державного управління [155, с. 139]. 
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Цивільно-правова відповідальність детально регламентована нормами 

Цивільного кодексу [156], а порядок її застосування врегульовано Цивільним 

процесуальним кодексом [157].  

Адміністративні та кримінальні правопорушення, вчинені працівниками 

Національного бюро, характеризуються виключною небезпекою та 

підвищеним ризиком до осіб, що виявляють та припиняють такі 

правопорушення. Це пояснюється особливим правовим статусом 

правопорушників, а також тим, що вказані діяння одночасно посягають на 

права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб, а також держави в 

цілому, законність та правопорядок. Звідси – підвищена міра юридичної 

відповідальності за такі правопорушення, що і характеризує її спеціальне 

призначення.  

Застосування кожного виду юридичної відповідальності має свої 

особливості. В рамках адміністративно-правового статусу доцільно розглянути 

лише адміністративну відповідальність працівників Національного 

антикорупційного бюро України. 

Так, С.В. Шестаков визначає такі особливості юридичної 

відповідальності: по-перше, вона є засобом охорони правопорядку, засобом 

здійснення державної влади; по-друге, нормативно визначена і проявляється в 

застосуванні, реалізації санкцій правових норм; по-третє, є наслідком винного 

антигромадського діяння; по-четверте, супроводжується державним і 

громадським осудом проступку; по-п’яте, забезпечується державним 

примусом; по-шосте, пов’язана з несприятливими для правопорушника 

наслідками, які він зобов’язаний перетерпіти і фактично зазнає; по-сьоме, 

реалізується у відповідних процесуальних формах [158, с. 146].  

Для адміністративної відповідальності притаманно застосування 

адміністративних стягнень, які суттєво відрізняються від наслідків інших видів 

юридичної відповідальності, зокрема від майнової та немайнової 

відповідальності, кримінального покарання тощо. Іншою особливістю 

адміністративної відповідальності є велика кількість органів та посадових осіб, 



 141

що мають право на накладання адміністративних санкцій. Перелік таких 

органів та їх повноваження щодо розгляду цієї категорії справ містяться в 

Кодексі України про адміністративні правопорушення.  

Як вказує Ю.П. Битяк, під адміністративною відповідальністю слід 

розуміти накладення на правопорушників загальнообов`язкових правил, які 

діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за 

собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального або морального 

характеру [159, с. 7]. 

Адміністративна відповідальність може бути як позасудовим видом 

юридичної відповідальності, так і судовим – залежно від органу, що її 

застосовує. При притягненні винних осіб до адміністративної відповідальності 

вказаними органами та посадовими особами відсутній зв’язок 

підпорядкування, що характерний для державного управління. Від інших видів 

юридичної відповідальності відрізняється і порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності.  

У свою чергу, О.В. Терещук виокремлює такі особливості 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення:  

а) особлива підстава: юридичний склад корупційного діяння або іншого 

правопорушення, пов’язаного з корупцією;  

б) особливості самого юридичного складу корупційних правопорушень, 

чітко виражені родовий (державний порядок і встановлений порядок 

управління) і безпосередній (нормальна діяльність осіб, які виконують функції 

держави) об’єкти посягання; формальний склад зазначених правопорушень, 

спеціальний суб’єкт; вина тільки у формі прямого умислу;  

в) більш жорсткі санкції; 

г) існування поряд з адміністративною відповідальністю дисциплінарної 

(звільнення з посади або інше усунення від виконання функцій держави), а 

також інших правових заборон [160, с. 10].  

Як вказує Т.О. Коломоєць, адміністративній відповідальності, як 

різновиду юридичної відповідальності, притаманні такі ознаки:  
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1) має зовнішній характер;  

2) застосовується лише за вчинення правопорушення;  

3) пов’язана з державним примусом у формах каральних і 

правовідновлюючих заходів;  

4) визначена у нормах права;  

5) притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в 

певному процесуальному порядку;  

6) притягнення до відповідальності здійснюється уповноваженими 

державними органами та посадовими особами;  

7) винна у вчиненні правопорушення особа несе певні втрати 

матеріального та побутового характеру, які передбачені законом [161, с. 134].  

Отже, 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.  

Адміністративна відповідальність працівника Національного 

антикорупційного бюро України є елементом відповідного правового статусу 

конкретної посадової особи, а тому може наставати на загальних та 

спеціальних підставах, тобто законодавством передбачено склади 

правопорушень, однаковий порядок та принципи адміністративної 

відповідальності (рівність перед законом та судом, верховенства права, 

законності та інші) тощо.  

Так, за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 

забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, 

рибальства та охорони рибних запасів, митних правил, порушення тиші в 

громадських місцях, неправомірного використання державного майна, 

незаконного зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду, ухилення від 

виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну 

таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів 
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та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, ці 

особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах [162, 

ст. 15]. 

Розглядаючи спеціальні підстави адміністративної відповідальності 

працівників Національного бюро, зазначимо, що вони можуть бути 

спеціальними суб’єктами в деяких складах адміністративних правопорушень, 

у зв’язку з чим коло їх правопорушень є ширшим, ніж у більшості громадян. 

За одних і тих само обставин відповідальність працівника Національного бюро 

є підвищеною порівняно з пересічними громадянами. Особливими є 

адміністративні санкції та процедура притягнення до відповідальності таких 

працівників.  

У науці адміністративного права прийнято вважати, що для практичної 

реалізації адміністративної відповідальності необхідні підстави застосування, 

що розкривають умови і момент виникнення відповідальності конкретної 

особи. Аналіз ознак адміністративної відповідальності дозволяє виділити три її 

підстави: 

1) нормативну, тобто систему норм, що описують протиправне діяння і 

адміністративні стягнення, які встановлюються за його вчинення; 

2) фактичну, тобто діяння конкретного суб’єкта, що порушують правові 

приписи, які охороняються адміністративно-правовими санкціями 

(адміністративні проступки); 

3) процесуальну, тобто процедуру накладення конкретного стягнення за 

конкретне адміністративне правопорушення. 

Перші дві підстави адміністративної відповідальності зумовлюють її 

соціальну важливість. Для настання відповідальності необхідна наявність всіх 

трьох підстав і саме в такій послідовності. Насамперед, повинна бути норма, 

що встановлює обов’язок і санкцію за його невиконання. Потім може 

виникнути фактична підстава – протиправне діяння. За наявності норми і 

діяння, що її порушує, уповноважений суб’єкт у встановленому законом 

порядку повинен вирішити справу про адміністративне правопорушення [158, 
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с. 148]. 

Нормативна підстава включає сукупність нормативно-правових актів 

про адміністративні правопорушення, в тому числі Кодекс України про 

адміністративні правопорушення та окремі закони. Також органи місцевого 

самоврядування своїми нормативними актами можуть встановлювати деякі 

правила в рамках власної компетенції або делегованих повноважень, за 

порушення яких може наставати адміністративна відповідальність. Відповідно 

до ст. 5 вказаного Кодексу сільські, селищні, міські, обласні ради мають право 

приймати в межах, що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі 

стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення 

адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з 

епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено ст. 107 цього 

Кодексу. Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до 

законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність 

передбачено статтями 152, 159 і 182 цього Кодексу [162]. 

Дослідження складів правопорушень, закріплених у чинному Кодексі 

України про адміністративні правопорушення, показало, що серед спеціальних 

складів правопорушень, які можуть бути вчинені працівником Національного 

антикорупційного бюро України, за іронією долі, присутні саме 

правопорушення у сфері корупції.  

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» працівники Бюро самостійно приймають 

рішення в межах своїх повноважень. Вони зобов’язані відмовитися від 

виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать 

законодавству, а також вжити інших заходів, передбачених законом [70]. До 

таких заходів відноситься, зокрема, написання рапорту до керівництва 

Національного бюро або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Особи начальницького складу та інші працівники Національного 

антикорупційного бюро за адміністративні правопорушення у сфері корупції 

несуть відповідальність згідно із Законом України «Про запобігання корупції», 
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Кодексом України про адміністративні правопорушення. У вказаному Законі 

визначено правові та організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, суб’єктів корупційних діянь та правила їхньої 

етичної поведінки, деякі аспекти виявлення та припинення проявів корупції, 

зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, 

правила щодо усунення наслідків корупційних та пов’язаних з ними 

правопорушень, відновлення прав і законних інтересів та відшкодування 

збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення 

корупційного правопорушення, тощо. Кодексом України про адміністративні 

правопорушення визначено завдання та принципи застосування цього виду 

юридичної відповідальності, порядок накладення адміністративних стягнень 

та перелік уповноважених на це органів і посадових осіб із визначенням 

юрисдикції кожного з них. 

Як зазначено у ст. 8 названого Кодексу, особа, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі 

закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. Закони, які 

пом’якшують або скасовують відповідальність за адміністративні 

правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на 

правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють 

або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, 

зворотної сили не мають. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем 

розгляду справи про правопорушення [162]. Звідси, законодавцем встановлено 

різні умови для норм адміністративного матеріального та процесуального 

права. Норми матеріального права застосовуються за класичною системою, 

яка передбачає застосування відповідальності до особи в разі вчинення 

проступку на території держави та під час дії норми-заборони, крім винятків 

щодо норм, які пом’якшують чи скасовують адміністративну відповідальність. 

Норми процесуального права завжди застосовуються ті, що є чинними на 

момент розгляду справи, незалежно від того, які процесуальні норми були 
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чинними на момент вчинення правопорушення.  

Отже, нормативна підстава застосування адміністративної 

відповідальності характеризується двома складовими: загальною та 

спеціальною, відповідно до якої працівники Національного бюро підлягають 

відповідальності згідно із Законом України «Про запобігання корупції», 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, Дисциплінарним 

статутом органів внутрішніх справ України. 

Переходячи до розгляду фактичної підстави адміністративної 

відповідальності зазначеної категорії осіб, слід вказати, що відповідальність за 

адміністративні правопорушення настає, якщо ці порушення за своїм 

характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної 

відповідальності. Відповідно до ст. 9 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення адміністративним правопорушенням (проступком) 

визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 

яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність [162]. Відтак, фактичною підставою 

адміністративної відповідальності є вчинення особою діяння, що містить 

ознаки адміністративного правопорушення. 

Крім фактичної підстави адміністративної відповідальності є ще підстава 

юридична, в ролі якої виступає склад адміністративного проступку і яка 

становить собою встановлену нормами адміністративного права сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких діяння визнається 

адміністративним проступком. Серед них виділяють ознаки (конструктивні), 

які входять до складу, і ті, що не входять до нього (обставини, які 

пом’якшують, обтяжують, виключають відповідальність, вчинення проступку 

неповнолітніми, військовослужбовцями тощо). Крім того, адміністративний 

проступок – факт реальної дійсності. Його склад становить логічну 

конструкцію, правове поняття про нього, що відображає істотні властивості 

реальних явищ, тобто антигромадських дій. Законодавець не створює ознак 
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проступку, а лише відбирає з них істотні, характерні і конструює з них склади. 

Логічна конструкція закріплюється в праві і стає обов’язковою. Перелік 

закріплених в них ознак проступку є необхідною і достатньою підставою для 

кваліфікації діяння як адміністративного проступку, відсутність хоча б одного 

з них означає відсутність складу в цілому [163, с. 49-50]. 

Для притягнення до адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері корупції в діянні працівника Національного бюро має 

бути склад відповідного правопорушення. Традиційно склад 

адміністративного правопорушення представлений чотирма елементами: 

об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом та суб’єктивною стороною. 

Оскільки об’єкти та суб’єкти корупційного правопорушення досліджувалися 

нами у підрозділі 1.1 даної роботи, розглянемо інші два елементи складу 

проступку у цій сфері. 

Так, об’єктивна сторона адміністративного правопорушення у сфері 

корупції характеризується дією чи бездіяльністю. Досліджуючи положення 

Закону України «Про запобігання корупції», можна дійти висновку, що всі 

корупційні правопорушення за цим нормативно-правовим актом поділяються 

на дві групи:  

1) корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, 

вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке 

законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність; 

2) правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього 

Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

Як слушно зазначає С.В. Шестаков, адміністративним правопорушенням 

(корупційним проступком) може бути тільки винне діяння, тобто свідомий, 

вольовий акт протиправної поведінки. Вина – це психічне ставлення особи до 



 148

вчиненого нею діяння і його шкідливих наслідків. У даній ознаці виражається 

найважливіша підстава юридичної відповідальності – свобода волі індивіда як 

здатність приймати рішення із знанням справи і робити вчинки свідомо. Це 

припускає активний вплив людської свідомості і волі на навколишній світ, що 

саме собою зумовлює відповідальність людини перед суспільством лише за 

винні вчинки [158, с. 151]. Характерною особливістю адміністративного 

правопорушення у сфері корупції є те, що з суб’єктивної сторони воно може 

бути вчинено лише у формі умислу. І хоча нормативно це не закріплено, за 

своєю суттю важко уявити корупційний проступок, вчинений з необережності. 

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» працівники Національного бюро самостійно приймають рішення в 

межах своїх повноважень. Вони зобов’язані відмовитися від виконання будь-

яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать законодавству, а 

також вжити інших заходів, передбачених законом. У разі порушення 

працівником Національного бюро під час виконання ним своїх службових 

обов’язків прав чи свобод особи Національне бюро вживає в межах своєї 

компетенції заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої 

матеріальної і моральної шкоди, притягнення винних до юридичної 

відповідальності [70]. 

Що стосується процесуальної підстави адміністративної 

відповідальності працівників Національного бюро, тут слід зазначити, що 

чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення не достатньо 

чітко регулює вказане коло правовідносин, натомість практика вже давно має 

достатні напрацювання у цій сфері. Процедура накладення стягнення за 

конкретне адміністративне правопорушення має свої відмінності та стадії.  

На думку О.В. Терещука, адміністративно-процесуальна форма 

реалізації адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення 

має такі особливості:  

а) законодавча невизначеність кола посадових осіб, які мають право 

складати адміністративні протоколи;  
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б) судовий розгляд адміністративних справ;  

в) на відміну від інших органів (посадових осіб), які розглядають справи, 

суд розглядає не тільки протокол, але і матеріал перевірки;  

г) порівняно короткий термін адміністративного провадження [160, с. 10]. 

Під стадією слід мати на увазі систему взаємообумовлених, логічних та 

функціонально послідовних процесуальних дій, що характеризуються 

однорідністю діяльності та єдиною метою. Відтак, процедура притягнення до 

адміністративної відповідальності працівника Національного бюро – це 

система взаємообумовлених, логічних та функціонально послідовних 

процесуальних дій, що характеризуються однорідністю діяльності та єдиною 

метою.  

Слід погодитися з С.Т. Гончарук та іншими науковцями, які виділяють 

чотири стадії процедури застосування адміністративної відповідальності: 

а) порушення справи про адміністративні правопорушення та 

адміністративне розслідування; 

б) розгляд справи по суті та винесення за нею постанови; 

в) перегляд справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням 

постанови; 

г) виконання постанови за справою [164, c. 61]. 

На кожній стадії вирішуються власні завдання, уповноважені органи 

мають визначене коло повноважень. 

Підсумовуючи викладене, можемо визначити 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; 
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4) незастосування 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. 

 

 

Висновки до розділу 2 
 

1. Органом державної влади слід вважати юридичну особу публічного 

права, наділену законодавчими, виконавчими, судовими повноваженнями або 

зі спеціальним статусом, що фінансується за рахунок державного бюджету та 

чия компетенція розповсюджується на певні адміністративно-територіальні 

одиниці держави.  

2. Національне антикорупційне бюро України не вписується в 

стандартну модель поділу влади на три гілки. Національне бюро не наділено 

повноваженнями із прийняття законів та здійснення правосуддя. 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 до органів державної 

виконавчої влади, оскільки створюється Президентом України, який не є 

органом виконавчої влади за чинною Конституцією. Досліджуваний орган є 

підзвітним законодавчій та виконавчій владі, а також Президенту, а 

підконтрольним – Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 

протидії корупції, що не характерно для органів виконавчої влади. Все це 
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дозволяє віднести Національне антикорупційне бюро України до органів зі 

спеціальним статусом. 

3. Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України 

– це нормативно закріплені положення, які відображають ідеї з узагальнення 

досвіду і закономірності нормального розвитку правовідносин та 

регламентують функціонування зазначеного органу.  

4. Не досить чітко визначено в законодавстві порядок забезпечення 

Національного антикорупційного бюро України матеріальними 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 забезпеченні 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 визначені 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. 

5. 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; 
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відкритості для демократичного цивільного контролю; політичної 

нейтральності і позапартійності; взаємодії з іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями. 

6. Компетенція становить сферу діяльності органу державної влади. 

Повноваження передбачають конкретні можливості органу державної влади 

щодо виконання покладених на нього функцій в 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 пересікання сфер діяльності кількох органів 

державної влади, чим сприяють уникненню подвійного впливу на однорідні 

суспільні відносини. 

Компетенцією Національного антикорупційного бюро України є 

попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 

корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також 

запобігання вчиненню нових. 

7. 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). 

8. Гарантії діяльності Національного антикорупційного бюро України – 

це умови та засоби забезпечення функціонування зазначеного органу, 
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створювані державою для попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень зазначеним органом, 

а також запобігання вчиненню нових. 

9. 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 статус суб’єкта права. 

10. Гарантії діяльності Національного антикорупційного бюро України 

можна класифікувати на матеріальні та процесуальні адміністративно-правові. 

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; д) встановлення строків діяльності керівного органу зазначеної 

юридичної особи публічного права; е) встановлення спеціальних звань осіб 

начальницького складу тощо.  

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 діяльністю 

Національного антикорупційного бюро України; е) визначення порядку 

взаємодії з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, 
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фізичними та юридичними особами тощо.  

11. За територією дії (розповсюдження) гарантії діяльності 

Національного антикорупційного бюро поділяються на: 1) на міжнародно-

правові; 2) регіональні; 3) загальнодержавні; 4) автономні. 

12. 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 з 

порушенням вимог та обов’язків, що входять до їх адміністративно-правового 

статусу, працівники вказаного органу можуть притягатися до юридичної 

відповідальності в спеціальному порядку. 

13. 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. 

Процедура притягнення до адміністративної відповідальності працівника 

Національного бюро – це система взаємообумовлених, логічних та 

функціонально послідовних процесуальних дій, що характеризуються 

однорідністю діяльності та єдиною метою.  

14. 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) незастосування 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. 
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Розділ 3 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 

УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання 

основ діяльності Національного антикорупційного бюро України 
 

Поряд з дослідженням діяльності та правового статусу Національного 

антикорупційного бюро України на окрему увагу заслуговують питання 

удосконалення адміністративно-правового регулювання основ такої 

діяльності. При створенні нового органу часто виникають не тільки суто 

теоретичні питання, але й практичні аспекти, від вирішення яких залежить 

ефективність роботи його працівників. Вже з перших днів створення 

Національного бюро як юридичної особи стали помітними окремі недоліки 

його нормативного забезпечення. Набір кадрів за півроку ще не завершено, і, 

на думку Директора бюро, у наступні півроку штат не буде сформовано 

повністю.  

Удосконалення адміністративно-правового регулювання основ 

діяльності Національного антикорупційного бюро України має торкнутися 

таких його аспектів: 1) нормативно-правового забезпечення діяльності; 

2) удосконалення структури цього органу; 3) взаємовідносин з іншими 

суб’єктами, в тому числі міжнародного співробітництва. 

Крім того, 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. 

Що ж стосується нормативно-правового забезпечення діяльності 
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досліджуваного органу, то у парламенті вже перебувають законопроекти щодо 

внесення змін та доповнень до чинного Закону «Про Національне 

антикорупційне бюро України».  

Серед іншого слід підтримати пропозицію щодо внесення змін до ст. 10 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» стосовно 

забезпечення проведення закритого конкурсного відбору деяких категорій 

працівників цього органу. Як зазначено в пояснювальній записці до проекту 

Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

окремих положень з питань діяльності Національного антикорупційного бюро 

України» № 2183а від 30.06.2015, Закон передбачає проведення відкритого 

конкурсу на зайняття всіх посад без винятку. Проте у Національному 

антикорупційному бюро України існуватимуть посади, перебування на яких 

становить державну таємницю. Зокрема, йдеться про посади, пов’язані з 

оперативно-розшуковою діяльністю, що передбачає використання негласних 

штатних працівників. Тож проведення відкритого конкурсу на такі посади 

значно ускладнить роботу відповідних працівників Національного 

антикорупційного бюро України [165].  

Відтак, пропонується в кінці абз. 1 ч. 3 ст. 10 вказаного Закону додати 

слова: «крім конкурсних комісій, що утворюються для проведення закритого 

конкурсу», а також у ч. 4 ст. 10 вказаного Закону додати: «які призначаються 

без проведення конкурсу, а також крім призначення на посади працівників 

Національного бюро, перебування на яких становить державну таємницю, що 

здійснюється за результатами закритого конкурсу, який проводиться в 

порядку, визначеному Директором Національного бюро». Наразі зазначений 

законопроект направлено на доопрацювання. 

На підставі аналізу Закону «Про Національне антикорупційне бюро 

України» нами пропонуються такі зміни та доповнення до вказаного 

нормативного акта. 

По-перше, слід п. 11 абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» викласти у такій редакції: Директор 
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Національного бюро звільняється з посади в разі «набуття громадянства 

(підданства) іншої держави». Адже, залежно від форми правління, різні 

держави створюють з населенням стійкі правові зв’язки не тільки у вигляді 

громадянства (республіки), а й у формі підданства (монархії). Тому набуття 

підданства зазначеною посадовою особою є самостійною підставою для 

звільнення її з посади Директора бюро. Аналогічно таке положення має бути 

встановлено у п. 4 ч. 1 ст. 13 зазначеного Закону щодо працівників 

Національного бюро. 

По-друге, ч. 4 ст. 5 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» передбачає, що до структури управлінь Національного бюро 

можуть входити: 

– підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі 

дії; 

– інформаційно-аналітичні підрозділи; 

– оперативно-технічні підрозділи; 

– підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом 

конфіскації або спеціальної конфіскації; 

– підрозділи швидкого реагування; 

– підрозділи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства 

та забезпечення безпеки працівників; 

– підрозділ представництва інтересів в іноземних юрисдикційних 

органах; 

– експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи [70]. 

Однак зазначеному положенню не відповідає абз. 2 ч. 1 ст. 10 Закону 

«Про Національне антикорупційне бюро України», згідно з яким особами 

начальницького складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту 

учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників 

відповідно до цього Закону, оперативно-технічних підрозділів Національного 

бюро. Враховуючи, що деякі підрозділи Національного бюро матимуть 

керівництво, тобто осіб начальницького складу, доцільно вказану норму 
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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». 

По-третє, потребує удосконалення визначення поняття «працівники 

Національного бюро». Так, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» до працівників Бюро належать 

особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники, які 

працюють за трудовими договорами в Національному бюро.  

Проте, згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну службу», 

державний службовець – це громадянин України, який обіймає посаду 

державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх 

апараті (секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну плату за 

рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади 

повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого 

державного органу, а також дотримується принципів державної служби [52].  

Категорія «державний службовець» відносно органу влади, яким є 

Національне бюро, є ширшою за категорію «особа начальницького складу», 

оскільки кожен начальник є державним службовцем, хоча не кожен державний 

службовець є начальником.  

У зв’язку з цим 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. Зазначене 

визначення має бути відображено у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 
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Національне антикорупційне бюро України». 

По-четверте, 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 одного року [70, ст. 14]. Наведене положення 

не узгоджується з нормами Кодексу законів про працю України, Законом 

України «Про державну службу». Зокрема, у трудовому законодавстві 

передбачено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не 

встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а 

в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом 

первинної профспілкової організації, – шести місяців [166, ст. 27]. 

Законодавством про державну службу встановлено, що при призначенні особи 

на посаду державної служби вперше встановлення випробування є 

обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби 

встановлюється строком до шести місяців [52, ст. 26]. 

В той же час згідно із ст. 5 Закону України «Про державну службу» 

правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, 

цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами 

Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням 

державної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено 

законом. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних 

службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом [52]. Відтак, 

порушень законодавства про працю та державну службу при встановленні 

строку стажування при прийнятті на посаду детектива Національного 

антикорупційного бюро України немає. 
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З іншого боку, річний строк стажування є занадто тривалим – протягом 

року можна не тільки навчитися роботі детектива, але й отримати другу вищу 

освіту відповідного напрямку. В нашій державі є чимало громадян, які 

повністю відповідають вимогам та критеріям для обіймання посади детектива 

Національного бюро. Про це свідчить і кількість охочих взяти участь у 

конкурсі. Узагальнюючи сказане, пропонуємо скоротити строк стажування на 

вказану посаду до 6 місяців. Додатковим аргументом до запропонованих змін 

може служити те, що якщо особа не проявила себе протягом півроку на посаді 

детектива, не має хисту або бажання протидіяти корупції – їй просто не місце 

в органі влади, на який все українське суспільство покладає стільки сподівань. 

Тому ч. 1 ст. 14 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» слід 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». 

Удосконалення структури Національного бюро передбачає організацію 

та функціонування необхідної кількості підрозділів, діяльність яких не буде 

дублювати одна одну. Одночасно весь обсяг компетенції зазначеного органу 

має бути деталізовано серед його структурних підрозділів. Наказами 

Директора Національного антикорупційного бюро України від 23 квітня 2015 

року № 1-н та № 2-н було затверджено структуру та штатний розпис Бюро, які 

передбачають посади першого заступника Директора та трьох заступників, які 

призначаються на посади без проведення конкурсу.  

Власне структура досліджуваного органу включає: 

1) підрозділ детективів; 

2) управління аналітики та обробки інформації; 

3) управління інформаційно-аналітичних систем та технологій; 

4) управління бухгалтерського обліку та звітності; 

5) управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення; 
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6) оперативно-технічне управління; 

7) управління спеціальних операцій; 

8) юридичне управління; 

9) управління зовнішніх комунікацій; 

10) управління внутрішнього контролю; 

11) відділ по роботі з персоналом; 

12) відділ документообігу; 

13) режимно-секретний відділ; 

14) відділ забезпечення роботи Директора бюро (патронатна служба); 

15) сектор внутрішнього аудиту. 

На нашу думку, доцільним було б скоротити чисельність названих 

структурних підрозділів. Зокрема, відділ по роботі з персоналом має бути 

розформований після закінчення набору працівників. Натомість доцільно 

покласти обов’язки обліку кадрів на окрему особу, що має підпорядковуватися 

начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності.  

Управління зовнішніх комунікацій, відділ документообігу та відділ 

забезпечення роботи Директора бюро доцільно об’єднати в секретаріат, 

позбувшись зайвих посад начальницького складу.  

На жаль, наразі не зовсім зрозуміло обсяг компетенції кожного 

підрозділу Національного бюро. Тому 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.  

Питання про закупівлю товарів, робіт та послуг має вирішуватися 

начальниками відповідних підрозділів із залученням Комітету з конкурсних 
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торгів та бухгалтерії.  

Сектор внутрішнього аудиту доцільно приєднати до управління 

внутрішнього контролю, оскільки вказані підрозділи можуть дублювати 

повноваження. 

Запропоновані зміни у структурі Національного антикорупційного бюро 

України мають вирішити такі завдання:  

1) скорочення кількості осіб начальницького складу;  

2) зменшення видатків бюджету на утримання зазначеного органу; 

3) підвищення професійного рівня, швидкості прийняття та виконання 

рішень. 

З урахуванням викладеного пропонуємо таку структуру Національного 

бюро: 

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. 

На практиці втілення нашої пропозиції значно скоротить видатки на 

утримання Національного антикорупційного бюро України за рахунок, 

насамперед, зменшення фонду оплати праці. Існуюча структура 

досліджуваного органу є занадто роздутою та не відповідає вимогам 

сьогодення і меті діяльності цього державного органу. Під час перебування 

країни у стані фактичної війни видатки Національного бюро є 

невиправданими. Так, за період квітень-серпень 2015 року Національним 

антикорупційним бюро було витрачено більше 1,5 млн. грн., у тому числі на: 

1) заробітну плату – 979,0 тис. грн.; 
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2) виплату грошового забезпечення особам начальницького складу – 

266,5 тис. грн.; 

3) нарахування на оплату праці – 259,3 тис. грн.; 

4) видатки на придбання товарів та оплату послуг – 1,8 тис. грн. [167]. 

Слід зазначити, що при витратах на оплату праці в розмірі 1,5 млн. грн. 

Національним бюро не було розпочато жодного кримінального провадження. 

Навіть штат працівників не було набрано. Ці витрати не включають придбання 

основних засобів, що забезпечать подальшу діяльність Національного бюро. 

Відтак, витрати мають спрямовуватися на забезпечення досягнення мети 

діяльності вказаного органу – запобігання корупції у вищих ешелонах влади. 

Запорукою ефективної роботи детективів та аналітиків 

антикорупційного бюро є швидкий та повний доступ до інформаційних баз 

даних і реєстрів інших органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Можливість оперативно отримувати та обробляти необхідну інформацію 

дозволить, не відходячи від монітору, виявляти ознаки корупційних 

правопорушень з боку високопосадовців. Керівництвом Національного 

антикорупційного бюро України постійно ведуться переговори з 

представниками інших органів державної влади щодо налагодження 

оперативного обміну інформацією. Наслідком таких переговорів вже стало 

укладання низки угод та меморандумів. Зокрема, 30 червня 2015 року 

Директором Національного антикорупційного бюро України А. Ситником та 

Головою Державної служби фінансового моніторингу України І. Черкаським 

було укладено Угоду про міжвідомче та інформаційне співробітництво, метою 

якої є взаємодія та інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму та протидії корупції в Україні. 27 липня 2015 року 

Директором Національного антикорупційної бюро України А. Ситником, 

Міністром юстиції України П. Петренком та Міністром внутрішніх справ 

України А. Аваковим було підписано Меморандум про співпрацю та обмін 

інформацією з метою попередження, виявлення, припинення, розслідування та 
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розкриття корупційних правопорушень. Результатом Меморандуму, серед 

іншого, є надання Національному бюро доступу до баз даних МВС, реєстрів та 

банків даних, держателем яких є Міністерство юстиції України. Також 7 

серпня було підписано спільні накази Національного антикорупційного бюро 

України та Служби безпеки України [168]. 

Отже, в рамках удосконалення діяльності Національного бюро слід 

забезпечити надання його працівникам доступу до реєстрів, баз та банків 

даних, які знаходяться у розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, 

Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції, Державної служби 

фінансового моніторингу, Служби безпеки та інших. У свою чергу, 

оперативний доступ та обмін інформацією стане запорукою якісних та 

результативних розслідувань корупційних правопорушень. 

Деякі науковці пропонують з метою удосконалення міжнародного 

співробітництва України з іншими державами у галузі боротьби з корупцією:  

1) створити єдине правове поле для боротьби з корупцією та 

легалізацією незаконно добутих коштів;  

2) вивчити практику застосування законодавчих, правозастосовчих і 

громадських засобів впливу на стан корупції та досвіду боротьби з корупцією 

в різних країнах;  

3) постійно здійснювати аналіз перспектив розвитку міжнародного і 

національного законодавства у сфері боротьби з корупцією, в тому числі з 

транснаціональною корупцією;  

4) удосконалити системи обміну інформацією між спеціалізованими 

органами з боротьби з корупцією і судовими органами європейських країн;  

5) залучати засоби масової інформації для підтримки міжнародної 

політики країн, спрямованої на знищення корупції в усіх її проявах;  

6) розробити Концепцію взаємодії держав-учасників ЄС, кандидатів до 

ЄС та третіх країн щодо боротьби з транснаціональною корупцією;  

7) збільшити кількість представництв МВС України, СБУ, Генеральної 

прокуратури в державах – стратегічних партнерах України;  
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8) визначитися з порядком обміну оперативної інформації, в тому числі 

й такої, що має обмежений доступ;  

9) передбачити у Кримінально-процесуальному Кодексі України порядок 

та розробити типові процедури проведення слідчих дій на території інших 

держав та узгодити їх з іншими учасниками міжнародної взаємодії;  

10) визначитися з можливістю спрощення порядку перетинання кордонів 

держав-учасниць міжнародних угод учасниками кримінального судочинства, 

працівниками компетентних органів у службових справах, а також 

переміщення через ці кордони речових доказів та інших предметів, пов’язаних 

з припиненням, розкриттям та розслідуванням злочинів, пов’язаних з 

корупцією;  

11) збільшити кількість працівників правоохоронних органів України, 

які відвідали інші держави для обміну досвідом боротьби з корупцією, 

навчання або стажування;  

12) удосконалити навчальні програми та плани підготовки працівників 

правоохоронних органів з метою навчання фахівців формам, методам та 

прийомам міжнародної взаємодії у галузі боротьби з корупцією [14, с. 179-

180]. 

Слід зазначити, що Директором Національного бюро постійно 

здійснюються міжнародні зустрічі з провідними фахівцями світу у сфері 

протидії корупції. Зокрема, проведено зустрічі з представниками таких країн, 

як Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Канада, Литва, Польща, Румунія 

тощо. 

У рамках проекту «Експертна підтримка врядування та економічного 

розвитку» (ЕДЖЕ) Національне антикорупційне бюро України отримає 

технічну допомогу від Agriteam Canada Consulting Ltd. Відповідну угоду про 

співробітництво 10 липня підписали директор проекту ЕДЖЕ, радник Agriteam 

Canada в Україні Танія Аммар і Директор Національного антикорупційного 

бюро України Артем Ситник. Посол Канади в Україні Роман Ващук також був 

присутній при підписанні Угоди. Як відомо, відповідно до законодавства 
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матеріально-технічне забезпечення бюро можливе за рахунок держбюджету та 

проектів міжнародної технічної допомоги [169]. 

Від моменту свого створення Національне антикорупційне бюро України 

відчуває постійну підтримку з боку міжнародних та зарубіжних партнерів. 

Результатами такої підтримки є: 

• сприяння у розробці дорожньої карти розвитку Національного бюро; 

• допомога в складанні тестових запитань та організації тестування 

кандидатів на вакантні посади у структурі Національного бюро; 

• залучення тренерів для навчання працівників Національного бюро; 

• організація постійних консультацій та обмін досвідом; 

• експертна підтримка із широкого кола питань; 

• технічна допомога; 

• волонтерська підтримка тощо.  

Загалом керівництво Національного бюро провело понад 50 зустрічей на 

міжнародному рівні, в тому числі з послами, дипломатами, представниками 

антикорупційних бюро інших країн [167].  

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що шляхи удосконалення 

адміністративно-правового регулювання діяльності Національного 

антикорупційного бюро України повинні характеризуватися такими ознаками, 

як комплексність та послідовність. За таких умов правовий статус 

досліджуваного органу має перспективи для удосконалення, а його діяльність 

стане раціональною та ефективною.  

 

 

3.2. Зарубіжний досвід запобігання корупції та можливість його 

використання в Україні 
 

При дослідженні національних органів запобігання корупції необхідно 

враховувати вже набутий зарубіжний досвід у цій сфері. Тим більше, що 

Національне антикорупційне бюро України започатковано на виконання вимог 
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не тільки українського суспільства, але і світового співтовариства. 

Багаторічна практика створила у різних країнах значну кількість 

організацій, що спеціалізуються на запобіганні, протидії та боротьби із 

корупцією.  

Так, у структурі Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки 

діє Антикорупційний комітет, до повноважень якого належить проведення 

превентивних заходів і розслідування фактів корупції серед працівників 

міністерства та поліцейських структур країни. Досвід монархічної Японії є 

цікавим для врахування в українських реаліях з метою запровадження суворих 

обмежень у фінансуванні виборчих кампаній, окремих партій, інших 

політичних організацій, громадських формувань. Важливо, що норми 

японського законодавства фіксують регламентований порядок здійснення 

пожертвувань на користь кандидатів на виборах, організації та діяльності 

політичних фондів, встановлюють суворий порядок фінансової звітності 

[170, с. 9; 171].  

Органи по боротьбі з корупцією в усьому світі мають аналогічну мету та 

завдання, натомість, їх функції, методи та практика діяльності вельми 

різняться між собою. Відтак, можна виділяти окремі моделі організації та 

функціонування державних органів по боротьбі з корупцією.  

Створюючи новий орган, необхідно враховувати національний контекст, 

культурні, правові та адміністративні особливості кожної країни. Проте можна 

встановити основні підходи до вирішення проблеми й основні моделі 

існуючих органів. Порівняльний огляд різних моделей спеціалізованих 

інституцій дозволяє зробити узагальнення та провести аналіз за основними 

функціями, виділивши такі типи:  

– багатоцільові агентства, які мають правоохоронні повноваження та 

превентивні функції;  

– служби боротьби проти корупції в структурі правоохоронних органів;  

– інституції із запобігання корупції, розроблення політики і координації 

дій [172, с. 7].  
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Багатоцільові агентства. Ця модель є яскравим прикладом 

комплексного підходу та зосередження у межах одного органу всіх основних 

функцій із запобігання і боротьби з корупцією – розроблення політики, 

аналітична діяльність, технічна допомога з питань попередження, взаємодія із 

громадянським суспільством та інформування, моніторинг, розслідування. 

Важливо підкреслити, що в більшості випадків кримінальне переслідування 

залишається окремою функцією. Цю модель часто пов’язують із Незалежною 

комісією проти корупції в Гонконзі [172, с.7]. У Сінгапурі діє спеціалізований 

структурний підрозділ – Бюро з розслідування випадків корупції. Такий орган 

має повноваження для проведення слідчих дій і зобов’язаний передбачити 

комплекс заходів превентивного характеру [173]. 

Ці приклади надихнули інші країни на всіх континентах до створення 

подібних інституцій у себе. Серед них: Литва (Спеціальна служба 

розслідувань), Латвія (Бюро із запобігання та боротьби проти корупції), Новий 

Південний Уельс, Австралія (Незалежна комісія проти корупції), Ботсвана 

(Директорат боротьби проти корупції та економічних злочинів) та Уганда 

(Генеральний інспектор Уряду). У низці країн, таких як Корея, Таїланд, 

Аргентина й Еквадор, також можна простежити елементи гонконзької та 

сінгапурської моделей [172, с. 7].  

Деякі ознаки такої моделі присутні і в Україні. Зокрема, до повноважень 

створеного Національного агентства з питань запобігання корупції віднесено:  

1) проведення аналізу: 

стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції; 

статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації 

стосовно ситуації щодо корупції; 

2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної 

програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки 

ефективності виконання Антикорупційної стратегії; 



 169

3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету 

Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад 

антикорупційної політики; 

4) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення 

проектів нормативно-правових актів з цих питань; 

5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо 

корупції; 

6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; 

7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення 

державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності 

та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та 

виконання антикорупційних програм; 

8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та 

перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, 

проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; 

9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення; 

10) затвердження відповідно до цього Закону правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та 

здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; 
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12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

розробка типової антикорупційної програми юридичної особи; 

13) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового 

та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні 

їх прав, у зв’язку з таким інформуванням; 

14) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з 

питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

15) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з 

питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та прирівняних до них осіб; 

16) інформування громадськості про здійснювані Національним 

агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих 

на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції; 

17) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу 

антикорупційної політики; 

18) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері 

формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними 

органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними 

організаціями в межах своєї компетенції; 

19) обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та 

міжнародними організаціями; 

20) інші повноваження, визначені законом [30]. 

Однак не слід відносити національну модель до моделі багатоцільового 
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агентства, оскільки поряд із вказаним в Україні існують й інші органи, 

покликані запобігати корупційним правопорушенням. 

У рамках моделі служби боротьби проти корупції в структурі 

правоохоронних органів існують різні форми спеціалізованих органів – вони 

можуть створюватися в органах, які відповідають за виявлення і розслідування 

корупції, або в органах прокуратури. У деяких країнах усі три функції 

об’єднуються в рамках одного відомства. Ця модель є, мабуть, 

найпоширенішою у країнах Західної Європи. Прикладами є Норвегія 

(Норвезьке національне управління з розслідування і кримінального 

переслідування злочинів у сфері економіки та навколишнього середовища – 

ОКОКРІМ), Бельгія (Центральне управління боротьби проти корупції), Іспанія 

(Спеціальна прокурорська служба з припинення економічних злочинів, 

пов’язаних з корупцією), Хорватія (Управління з припинення корупції та 

організованої злочинності), Румунія (Національний антикорупційний 

директорат) і Угорщина (Центральне управління розслідування). До цієї 

категорії також входять відділи внутрішньої безпеки – підрозділи 

правоохоронних органів з вузькою юрисдикцією виявлення і розслідування 

корупції серед своїх працівників. Можна навести два характерні приклади – у 

Німеччині (Департамент внутрішніх розслідувань) та Великобританії (Загін 

боротьби проти корупції в поліції метрополії) [172, с. 7].  

Знову ж таки для України властиві лише деякі ознаки зазначеної моделі. 

Так, і нашій державі функціонує прокуратура, до підслідності якої віднесено 

певні категорії справ у сфері корупції. Органи внутрішніх справ, які також 

належать до правоохоронних, здійснюють загальну профілактику злочинності, 

беруть активну участь у припиненні корупційних правопорушень. Тривалий 

час українська модель значною мірою відповідала моделі служби боротьби 

проти корупції в структурі правоохоронних органів, проте зі створенням 

новітніх органів запобігання корупції національна модель вже не належить до 

вказаної. 

Слід зазначити, що досить чітка й ефективна система боротьби з 
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корупцією, яка спирається на солідну нормативно-правову базу та однозначну 

підтримку суспільства, діє у Фінляндії. Для фінської правової системи не є 

характерними закони з використанням терміна «боротьба» з визначенням 

певного виду злочину. Фінський законодавець заклав принципи попередження 

та застереження вчинення злочинів у кожному нормативно-правовому акті, що 

визначають конкретну сферу діяльності, а не вид злочину. Згідно з 

положеннями Кримінального кодексу Фінляндії за вчинення дій, що можуть 

кваліфікуватися як корупція, передбачено санкції від штрафу до ув’язнення 

строком до чотирьох років залежно від ступеня суспільної небезпеки злочину 

[174, с. 4].  

Щодо інституції із запобігання корупції, розроблення політики і 

координації дій, слід вказати, що ця модель включає в себе спеціалізовані 

інституції, які виконують одну або декілька превентивних функцій, таких як 

проведення досліджень і аналізу, розроблення і координування політики у 

сфері боротьби проти корупції, проведення навчання і надання консультацій 

різним відомствам про ризик корупції, можливі заходи для її попередження та 

інші функції. Ці органи, зазвичай, не мають повноважень правоохоронних 

органів. Проте вони можуть виконувати спеціальні контрольні функції і через 

це наділяються особливими правами. Так, відомства, які здійснюють контроль 

за деклараціями про доходи посадових осіб, можуть мати право доступу до 

конфіденційної інформації. Інституції, створені за цією моделлю, 

функціонують у Франції (Центральна служба із запобігання корупції), в 

колишній Югославській Республіці Македонія (Державна комісія запобігання 

корупції), в Албанії (Антикорупційна моніторингова група), на Мальті 

(Постійна комісія проти корупції), у Сербії і Чорногорії (Антикорупційне 

управління), в США (Управління з урядової етики), в Індії (Центральна служба 

пильності), на Філіппінах (Офіс омбудсмена) і в Болгарії (Комісія з 

координації діяльності у сфері боротьби проти корупції) [172, с. 7]. 

Взагалі, аналізуючи світову практику щодо організації діяльності органів 

державної влади у сфері запобігання корупції, можемо зазначити, що до 
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України постає чимало питань, відповіді на які ще належить віднайти. Так, не 

зрозуміло, навіщо було створювати при кожному вищому органі влади 

власний орган боротьби з корупцією. У складі Уряду функціонує Міністерство 

внутрішніх справ, яке має достатньо повноважень з 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 бюро України діє при Президенті 

України.  

Наслідуючи переконливі приклади протидії корупції, що показує світова 

практика, Україна намагається увібрати їх досвід. Проте розпорошеність 

органів боротьби з корупцією лише породжує непорозуміння у суспільстві та 

жодним чином не сприяє зниженню загальнодержавного рівня економічної 

злочинності.  

Переконані, що така система органів у сфері протидії корупції не може 

існувати тривалий час. Вже в найближчому майбутньому варто очікувати на 

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. До їх числа необхідно віднести: 

– відкритість політики органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

– незалежність засобів масової інформації; 

– зрозумілість для громадян процесу прийняття чиновниками рішень; 

– наявність інституцій громадянського суспільства, що здатні реально 

контролювати діяльність окремих органів влади; 

– свободу поширювати власні погляди, що не переслідувалися б з боку 

правлячої еліти, тощо. 

Зразковою в контексті цього питання є Національна антикорупційна 
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стратегія Республіки Молдова, прийнята на 2011-2015 рр., упровадження якої 

здійснюється на системі таких принципів, як:  

1) принцип дотримання прав людини;  

2) принцип зміцнення національної системи непідкупності;  

3) принцип пріоритетності заходів запобігання корупції;  

4) принцип взаємодії з громадянським суспільством і міжнародними 

організаціями;  

5) принцип безперервності й реалістичності;  

6) принцип прозорості;  

7) принцип послідовності й координації зусиль [175, 176]. 

Як зазначає Т.В. Ільєнок, загальні особливості боротьби з корупцією і 

методи усунення цього ганебного явища передбачають:  

1) підконтрольність державних чиновників, державних інститутів 

громадськості і парламенту;  

2) відкритість і прозорість прийняття рішень на усіх рівнях державної 

влади і місцевого самоврядування;  

3) свободу слова, свободу засобів масової інформації та їхньої реальної 

незалежності; 

4) можливість громадського контролю за прийняттям найважливіших 

економічних і політичних рішень;  

5) незалежність судової влади;  

6) збалансованість гілок влади.  

Однією з головних складових формування і реалізації ефективної 

системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх 

правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у 

заходах боротьби з цим негативним явищем [176, с. 76]. 

При подальшому удосконаленні правового статусу національних органів 

протидії корупційним явищам, у тому числі Національного антикорупційного 

бюро України, слід зважати на такі аспекти міжнародних стандартів: 

- надання антикорупційних функцій на законодавчому рівні; 
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- спеціалізація органу саме на запобіганні корупції; 

- незалежність та підзвітність; 

- визначення юридичного статусу; 

- встановлення конкретного місця в системі органів державної влади; 

- порядок призначення та звільнення керівника; 

- підбір та призначення персоналу на конкурсних засадах; 

- прозорість діяльності та підконтрольність; 

- бюджетна та матеріально-технічна автономність; 

- передбачення необхідних ресурсів та повноважень; 

- взаємодія з громадянським суспільством, іншими органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 

При аналізі бельгійського досвіду можна побачити, що країна пішла не 

лише традиційним репресивним шляхом – установлення кримінальної 

відповідальності за корупційні діяння, але здійснює і попередження корупції. 

Так, ця проблема знайшла своє відображення у межах реформи COPERNIC, 

зокрема у реформі сектору фінансового контролю. Бельгія розширила поняття 

корупції стосовно зловживання владою, не обмежуючись лише кримінальним 

аспектом, а й залишивши місце для таких понять, як роз’яснення норм, їх 

нагадування, транспарентність поведінки, що приведе до вироблення кодексу 

поведінки. Якщо розглянути досвід боротьби з корупцією у Німеччині та 

Словаччині, то він свідчить про ефективність залучення громадськості для 

боротьби з корупцією. Зокрема, відомство кримінальної поліції федеральної 

землі Нижня Саксонія впровадило прийом анонімних повідомлень від 

громадян про економічні злочини. Таке рішення було прийнято за 

результатами пілотного проекту, під час якого за чотири місяці до 

вищезазначеного спецпідрозділу, який складається всього з 9 працівників 

прокуратури та 33 поліцейських, надійшло 184 повідомлення. Карні справи 

було відкрито у 124 випадках, з яких 30% стосується справ щодо корупції 

[177, с. 112-113; 176, с. 72].  

На думку деяких експертів, що аналізували досвід Румунії у сфері 
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протидії корупції, жодним чином на рівень корупції не впливає наявність чи 

відсутність державних органів, котрі покликані вести боротьбу з цим явищем. 

Так само не впливає на корумпованість влади система, за якою формуються 

законодавчі органи – мажоритарна чи пропорційна. Немає ефективних 

державних інституцій, є лише готовність простих людей боротися із цим 

суспільним лихом. Існують речі, які безпосередньо впливають на масштаби 

корупційних дій (результати дослідження 185 країн світу), зокрема: 

а) чим більше в країні неурядових організацій, тим меншою є 

корумпованість чиновників;  

б) підключення до інтернету: доступ до мережі у кожному, навіть 

найменшому, населеному пункті створює інструменти для ефективного 

управління; 

в) свобода слова і свобода преси. Але у разі корумпованості медіа-

ресурсів протидіяти корупції вкрай важко [178]. 

Слід погодитися з І.В. Корюлею, який зазначає, що аналіз досвіду 

протидії корупції в різних країнах світу свідчить про використання ними 

різних методів і засобів. Всі вони дають позитивний ефект, який полягає у 

зменшенні (мінімізації) рівня корупції. Однак не слід сподіватися, що 

копіювання чийогось досвіду стане панацеєю для України. Нашій державі 

необхідно розробляти власний механізм протидії, що відповідає національним 

особливостям і традиціям українців. А виникнення цього механізму повинно 

починатися із політичної волі боротися з корупцією і появою лідера, який 

захоче поламати стереотипи, показати приклад і присвятити себе країні. 

Наступним кроком може стати введення суворого фінансового контролю 

(найефективнішим видається контроль не над прибутками особами, а над її 

видатками). Третім кроком до зменшення корупції вважаємо розробку і 

впровадження механізму мінімальної участі чиновників у прийнятті рішень, 

що стосуються отримання різних дозволів, довідок тощо. Четвертим кроком у 

протидії корупції має стати освіта населення. Неприпустимо, щоб поняття 

хабара стало невід’ємним і звичайним для українців. П’ятим кроком необхідно 
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вважати гідну зарплату, яка не даватиме підстав шукати додаткового прибутку 

та виправдовувати цим корупцію [179, с. 173].  

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що запобігання корупції в Україні 

поступово набуває системного характеру. Нарешті з’явилася політична воля 

політичної еліти боротися з корупційними правопорушеннями, про що 

свідчить ряд резонансних корупційних справ серед вищих чиновників. Слід 

продовжувати впроваджувати рекомендації провідних фахівців міжнародних 

організацій з протидії цьому негативному явищу, враховуючи непросте 

географічне положення країни на політичній мапі світу, національний 

менталітет та значну кількість органів, покликаних боротися з цим явищем. 

Доцільно постійно підвищувати стан інформатизації правовідносин при 

наданні фізичним та юридичним особам адміністративних послуг державними 

органами, проводити політику повної нетерпимості до проявів корупції, від 

кого б вони не виходили. Завдяки комплексу зазначених заходів стан 

запобігання корупційним правопорушенням набуватиме нових тенденцій, 

спрямованих на ствердження законності та правопорядку в державі. 

 

 

Висновки до розділу 3 
 

1. Удосконалення адміністративно-правового регулювання основ 

діяльності Національного антикорупційного бюро України має торкнутися 

таких його аспектів: 1) нормативно-правового забезпечення діяльності; 

2) удосконалення структури; 3) взаємовідносин з іншими суб’єктами, в тому 

числі міжнародного співробітництва. Крім того, 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. 

2. Слід п. 11 абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» викласти у такій редакції: Директор 
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Національного бюро звільняється з посади в разі «набуття громадянства 

(підданства) іншої держави». Адже залежно від форми правління різні держави 

створюють з населенням стійкі правові зв’язки не тільки у вигляді 

громадянства (республіки), а й у формі підданства (монархії). Тому набуття 

підданства зазначеною посадовою особою є самостійною підставою для 

звільнення її з посади Директора бюро. Аналогічно таке положення має бути 

встановлено у п. 4 ч. 1 ст. 13 зазначеного Закону щодо працівників 

Національного бюро. 

3. Пропонується абз. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» 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». 

4. Необхідно ч. 1 ст. 10 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» 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». 

5. Потрібно ч. 1 ст. 14 Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» 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». 
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6. 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. 

7. Сучасна національна система органів у сфері протидії корупції не 

може існувати тривалий час. Вже в найближчому майбутньому варто 

очікувати на 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. До їх числа необхідно 

віднести: 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) свободу поширювати власні погляди, що не 

переслідувалися б з боку правлячої еліти, тощо. 

8. При подальшому удосконаленні правового статусу національних 

органів протидії, в тому числі Національного антикорупційного бюро України, 

корупційним явищам слід зважати на такі аспекти міжнародних стандартів: 

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.  
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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, 
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пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; 

12) обмеження спільної роботи близьких осіб; 13) врегулювання конфлікту 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 
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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: 

– 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»; 
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– 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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