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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У сучасному світі корупція є суттєвою загрозою для 

формування демократичної та правової держави, зокрема й України. Корупція 

постійно видозмінюється, пристосовуючись до нових умов через нові форми її 

прояву. Корупція становить загрозу національній безпеці та є однією із 

серйозних перешкод на шляху розвитку країни. Здійснюючи деструктивний 

вплив на традиційні устої суспільного буття, явище корупції нівелює 

перспективи розвитку держави, що опосередковує визнання протидії та 

запобігання корупції як одного з ключових напрямів правової політики в 

Україні. До недавнього часу Українська держава досить мало могла практично 

протиставити цьому деструктивному соціальному явищу. Проте з 2014 р. 

спостерігаються системні й послідовні процеси реформування в 

антикорупційному напрямі, зокрема через формування низки спеціалізованих 

органів антикорупційного призначення: Національного антикорупційного бюро 

України, Національного агентства з питань запобігання корупції та 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Оновлення законодавства у 

сфері запобігання і протидії корупції сприяло покращенню ситуації з 

латентністю цього явища загалом та створило основи формування цілісного 

механізму запобігання корупції, який дотепер продовжує трансформацію в бік 

підвищення ефективності застосування. В умовах трансформації нормативних 

заходів, спрямованих на запобігання корупції, у бік європейських стандартів 

вагомого значення набуває теоретичне осмислення механізму запобігання та 

протидії корупції через відповідні інституційні структури. 

Водночас в умовах утілення концепції «електронного урядування» в Україні 

та інтенсифікації тенденцій використання інформаційно-телекомунікаційних 

засобів у суспільних відносинах діяльність органів державної влади набула 

нових рис і форм реалізації повноважень. Постійний технологічний прогрес дає 

змогу виконувати поставлені перед органами державної влади завдання у 

спосіб, що є порівняно більш ефективним і прозорим. Станом на цей час як 

головні постають проблеми якості реалізації повноважень органів державної 

влади в умовах цифровізації, належного дотримання принципів цифрового 

розвитку під час вибору стратегічних цілей упорядкування суспільних 

відносин, налагодження взаємодії державних інституцій та інститутів 

громадянського суспільства за допомогою сучасних технологій. 

Не є винятком Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Функціонування профільної антикорупційної інституції європейського формату 

стане запорукою подальшої інтенсифікації запобігання корупції. Для цього 

необхідні такі заходи: удосконалення способів, за допомогою яких 

реалізуються повноваження Національного агентства з питань запобігання 

корупції; налагодження якісної взаємодії з іншими органами державної влади, 

що уповноважені на запобігання корупції; створення належних умов для 

проходження служби в цьому профільному органі; утілення міжнародних 

стандартів та кращих існуючих практик щодо функціонування 

антикорупційних органів; урахування концептів верховенства права та 
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цифрової трансформації у процесі модифікації статусу й функціонування 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Окреме значення має те, що становлення Української держави в умовах 

дотримання євроінтеграційного курсу опосередковує необхідність практичного 

застосування антикорупційних інструментів до суб’єктів, яких уповноважено 

на запобігання корупції, та зумовлює необхідність узагальнення теоретичних і 

практичних проблем функціонування Національного агентства з питань 

запобігання корупції, а також вирішення колізійних питань правозастосовної 

практики. 

Зазначене свідчить про те, що наукове супроводження вказаної 

проблематики не цілком відповідає соціальним очікуванням та потребує 

вдосконалення. За таких обставин актуалізувалися питання уточнення понять і 

дефініцій, що використовуються в досліджуваній сфері, розроблення 

пропозицій, спрямованих на поліпшення чинного законодавства, та надання 

рекомендацій для правозастосовної практики, наслідком чого стане 

вдосконалення правовідносин у сфері запобігання корупції. 

Науково-теоретичною основою дослідження стали праці таких провідних 

учених у сфері адміністративного права, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 

В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, І.М. Бондаренко, 

М.Ю. Віхляєв, Н.В. Галіцина, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, Т.О. Губанова, 

О.Ю. Дрозд, О.Ю. Дубинський, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, С.М. Кушнір, О.С. Лагода, І.М. Лазарєв, 

В.А. Ліпкан, Д.В. Лученко, О.Л. Макаренков, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, 

Ю.В. Пирожкова, Д.В. Приймаченко, О.О. Пунда, С.Г. Стеценко, 

В.М. Столбовий, В.В. Тильчик, В.П. Тимошук, А.А. Шарая, А.М. Школик, які 

вивчали особливості функціонування центральних органів виконавчої влади, а 

також їх адміністративно-правовий статус. 

Установлення змістовних ознак, що характеризують антикорупційний 

механізм та окремі його заходи, було предметом досліджень таких вітчизняних 

і зарубіжних науковців, як Д.В. Гудков, О.Р. Дашковська, І.А. Дьомін, 

С.А. Задорожній, О.В. Клок, Т.О. Коломоєць, Д.Г. Михайленко, В.В. Нонік, 

Р.О. Рева, Т.В. Хабарова, М.І. Хавронюк, О.П. Хамходера, А.М. Черенков 

та інші. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, які присвячені 

антикорупційній діяльності, багато проблемних питань, що стосуються 

визначення ефективних форм і способів реалізації повноважень Національного 

агентства з питань запобігання корупції, залишаються вирішеними неповною 

мірою. За таких умов вагомого значення набуває теоретичне осмислення 

процесів переформатування діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції, виокремлення засобів антикорупційного механізму, що 

реалізуються за допомогою новітніх технологій, тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами. Дисертацію 

виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 3 березня 2016 р., та Планів наукових 
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досліджень Запорізького національного університету на 2015–2019 рр. 

Проблематика дисертації постає з положень Указу Президента України «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. 

№ 722, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

економічної стратегії на період до 2030 року» від 3 березня 2021 р. № 179 та 

«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–

2027 рр.» від 5 серпня 2020 р. № 695, а також Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1 квітня 

2014 р. № 333-р. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити стан та перспективи оновлення адміністративно-правового 

регулювання статусу Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Для досягнення вказаної мети в дисертації необхідно вирішити такі основні 

задачі: 

 охарактеризувати історіографію наукової думки щодо адміністративно-

правового регулювання статусу Національного агентства з питань запобігання 

корупції; 

 визначити інституційний механізм запобігання корупції; 

 охарактеризувати місце Національного агентства з питань запобігання 

корупції в системі суб’єктів, діяльність яких спрямована на запобігання 

корупції; 

 проаналізувати законодавство, яким урегульовано статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції; 

 визначити сутність і структуру адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції; 

 охарактеризувати внутрішньоорганізаційну систему Національного 

агентства з питань запобігання корупції; 

 окреслити компетенцію Національного агентства з питань запобігання 

корупції; 

 охарактеризувати особливості вступу та проходження служби в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції; 

 встановити порядок застосування антикорупційного законодавства до 

працівників Національного агентства з питань запобігання корупції; 

 визначити повноваження Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо адміністрування антикорупційних реєстрів, застосування заходів 

запобігання конфлікту інтересів, фінансового контролю, а також інших 

механізмів запобігання корупції; 

 охарактеризувати стан взаємодії Національного агентства з питань 

запобігання корупції з громадськістю; 

 розглянути особливості функціонування Національного агентства з 

питань запобігання корупції в умовах цифровізації; 
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 охарактеризувати стан та напрями подальшого впровадження 

міжнародних стандартів щодо діяльності антикорупційних інституцій у 

національне законодавство України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

реалізації компетенції спеціально уповноваженого органу з питань запобігання 

корупції. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Методи дослідження. Достовірність результатів дослідження забезпечено 

завдяки використанню сукупності філософських, загальнонаукових і 

спеціально-юридичних методів, які використовуються в адміністративно-

правових дослідженнях. В основі методологічної конструкції дисертаційної 

роботи лежить системний аналіз, завдяки якому визначено напрями 

дослідження та специфіку адміністративно-правового статусу Національного 

агентства з питань запобігання корупції (підрозділи 2.1, 2.3). Діалектичний 

метод дав змогу встановити правову основу адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції (підрозділ 1.4). За 

допомогою логіко-системного методу сформульовано й поглиблено понятійний 

апарат, який використано в дисертації (підрозділи 2.1, 2.3, 5.1). За допомогою 

формально-догматичного методу здійснено змістовний аналіз поняття 

адміністративно-правового статусу Національного агентства з питань 

запобігання корупції (підрозділ 2.1), а також досліджено особливості вступу та 

проходження служби в Національному агентстві з питань запобігання корупції 

(підрозділи 3.1, 3.2). Формально-логічний метод використано для змістовного 

аналізу нормативно-правової характеристики окремих повноважень 

Національного агентства з питань запобігання корупції (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3). 

Структурно-функціональний метод дав змогу проаналізувати місце 

Національного агентства з питань запобігання корупції в системі суб’єктів, 

діяльність яких спрямована на запобігання корупції (підрозділ 1.3). Для 

з’ясування сутності та особливостей функціонування Національного агентства з 

питань запобігання корупції в умовах цифровізації, а також виокремлення 

особливостей взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції 

з громадськістю застосовано структурно-функціональний і системний методи, 

прийоми логічного методу (підрозділи 5.2, 5.3). Застосування методів аналізу, 

моделювання й синтезу дало можливість сформулювати пропозиції стосовно 

напрямів упровадження міжнародних стандартів щодо діяльності 

антикорупційних інституцій у національне законодавство України. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також міжнародні 

стандарти у сфері запобігання корупції. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням адміністративно-правового регулювання трансформації 

Національного агентства з питань запобігання корупції. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій і 

висновків, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано періодизацію розвитку наукової думки щодо становлення, 

статусу та особливостей функціонування Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

 визначено поняття «інституційний механізм запобігання корупції» як 

спосіб організації та здійснення діяльності уповноважених суб’єктів щодо 

впорядкування та створення належних умов для унеможливлення корупції 

(превентивний характер), виявлення й присікання корупційних правопорушень 

та усунення їх наслідків; 

 встановлено, що внутрішній устрій Національного агентства з питань 

запобігання корупції доцільно характеризувати як нормативно закріплений 

перелік підрозділів, територіальних та інших органів агентства, діяльність яких 

спрямована на реалізацію основної мети й завдань Національного агентства з 

питань запобігання корупції; 

 для цілей окреслення компетенції Національного агентства з питань 

запобігання корупції встановлено наявність таких видів трактування поняття 

«корупція»: а) вузького, яке міститься в чинному законодавстві та 

використовується для застосування діючих механізмів запобігання корупції; 

б) широкого, яке включає соціальні, культурні, економічні, політичні аспекти 

корупції як негативного соціального явища та використовується в разі 

здійснення розвідок у відповідних галузях наукового мислення; 

 виявлено наявність впливу цифрової трансформації на характеристики 

правового статусу Національного агентства з питань запобігання корупції як 

суб’єкта публічного адміністрування із застереженням про те, що його 

спеціальний статус у системі органів державної виконавчої влади залишається 

незмінним; 

 визначено, що Національне агентство з питань запобігання корупції 

наділене виключними повноваженнями у сфері запобігання корупції, які 

виражаються через сукупність прав та обов’язків, закріплюються нормами 

права, реалізуються в межах вибраної форми за допомогою застосування 

певних методів і у визначений спосіб; 

 доведено, що специфікою статусу працівника Національного агентства з 

питань запобігання корупції є діалектичний зв’язок одночасності визнання 

суб’єкта уповноваженим на застосування антикорупційних заходів та 

застосування до нього цих інструментів антикорупційного контролю; 

удосконалено: 

 понятійний апарат, зокрема поняття «компетенція», «предмет відання», 

«повноваження», «антикорупційні обмеження», «проходження служби», 
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«антикорупційна експертиза», «протидія конфлікту інтересів», «запобігання 

корупції», «інституційний механізм запобігання корупції»; 

 підходи до виокремлення правових форм діяльності та методів реалізації 

повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції; 

 наукові пошуки щодо можливості віднесення відповідного правового 

регулятора до законодавства, яким урегульовано статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції на підставі предмета його регулювання; 

 наукові висновки щодо розмежування понять «внутрішня організаційна 

структура» органу державної виконавчої влади та «апарат центрального органу 

виконавчої влади», які є дотичними правовими категоріями, що матимуть різне 

змістове наповнення залежно від критерію їх порівняння; 

 наукові положення стосовно порядку здійснення антикорупційної 

експертизи Національним агентством із питань запобігання корупції, порядку 

проходження служби в Національному агентстві з питань запобігання корупції; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові підходи до детермінації процедури повної перевірки декларацій у 

системі діючих інструментів запобігання корупції; 

 теоретичні положення щодо обґрунтування виокремлення вузького й 

широкого підходів до трактування інституційного механізму запобігання 

корупції; 

 наукові підходи до виокремлення процедурних дій, які охоплюють вступ 

на державну службу в Національне агентство з питань запобігання корупції, та 

їх змістове наповнення; 

 пропозиції щодо втілення міжнародних стандартів функціонування 

антикорупційних інституцій у національне законодавство України; 

запропоновано: 

 напрями запозичення зарубіжного досвіду в аналізованій сфері, як-от: 

а) досвіду Італійської Республіки в аспекті розширення кількості повноважень 

спеціалізованої антикорупційної інституції; б) досвіду Республіки Польща в 

контексті можливого збільшення повноважень антикорупційного органу щодо 

здійснення оперативно-розшукової та просвітницької діяльності; в) досвіду 

Австралійського Союзу в контексті запровадження у складі Національного 

агентства з питань запобігання корупції посади Уповноваженого з питань 

запобігання корупції з визначенням його повноважень щодо можливості 

проведення слідчих дій, зокрема спостереження, обшуків, перехоплення 

інформації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблемних питань діяльності центральних органів виконавчої влади та 

діяльності суб’єктів, яких наділено повноваженнями щодо запобігання 

корупції; 
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 правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким урегульовано функціональні та статусні питання 

Національного агентства з питань запобігання корупції; 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення адміністративно-

правового регулювання Національного агентства з питань запобігання корупції 

в частині його трансформації; 

 навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Запобігання корупції», «Службове 

право», у процесі підготовки підрозділів підручників та навчальних посібників 

із відповідного навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані в ній 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані здобувачем у 

результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел та матеріалів щодо 

адміністративно-правового регулювання трансформації Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 6 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Європейський вибір України, розвиток науки та 

національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних 

викликів ХХІ століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська 

юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права)» (м. Одеса, 2022 р.); 

«Пріоритетні напрями розвитку правової системи України» (м. Львів, 2022 р.); 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 2021 р.); 

«Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні» (м. Одеса, 

2021 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Запоріжжя, 2021 р.); «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та вітчизняної правової системи» (м. Дніпро, 2021 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення 

в 1 одноосібній монографії, 20 наукових статтях, з яких 3 статті опубліковані в 

наукових зарубіжних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus і 

Web of Science, та 17 статей – у періодичних виданнях України, що визнані як 

фахові з юридичних дисциплін, а також у 6 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, що містять п’ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 363 сторінки, з них 

основного тексту – 294 сторінки. Список використаних джерел налічує 

365 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету й 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, 
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практичне значення одержаних результатів, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами й темами; наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-нормативні засади визначення Національного 

агентства з питань запобігання корупції як спеціально уповноваженого 

суб’єкта запобігання корупції» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія наукової думки щодо адміністративно-

правового регулювання статусу Національного агентства з питань 

запобігання корупції» проаналізовано історію створення й становлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції, а також нормативне, 

доктринальне, праксеологічне супроводження цього процесу. 

Констатовано, що наукові дослідження до прийняття чинного Закону 

України «Про запобігання корупції» (2014 р.) першочергово стосувалися 

сутності корупції, а також особливостей застосування окремих 

антикорупційних заходів. Натомість із 2014 р. проблематика запобігання 

корупції є предметом дослідження в різних галузях знань та охоплює широкий 

спектр питань, зокрема й функціонування суб’єктів запобігання корупції. 

Акцентовано на тому, що попри входження тією чи іншою мірою питання 

запобігання корупції до предмета багатьох наукових праць пошуки в цьому 

напрямі не можна вважати вичерпними. Водночас застосування системного 

підходу та критичний аналіз наукового доробку вчених, які займалися 

розробленням окремих аспектів функціонування суб’єктів, що уповноважені на 

запобігання корупції, дали змогу зробити висновок про відсутність 

комплексних робіт, присвячених безпосередньо проблематиці статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції, які би цілком 

враховували положення адміністративно-правової доктрини та законодавства, 

практику правозастосування, законні інтереси й права громадян. 

У підрозділі 1.2 «Інституційний механізм запобігання корупції» окреслено 

систему органів, яких наділено повноваженнями у сфері запобігання корупції. 

Визначено, що інституційний механізм запобігання корупції являє собою 

спосіб організації та здійснення діяльності уповноважених суб’єктів публічної 

адміністрації щодо впорядкування та створення належних умов для 

унеможливлення корупції (превентивний характер), виявлення й присікання 

корупційних правопорушень та усунення їх наслідків. Залежно від компетенції 

виокремлено такі типи зазначених суб’єктів: а) суб’єкти загальної компетенції 

(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент України); 

б) суб’єкти спеціальної компетенції (Національне агентство з питань 

запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура). 

Доведено, що визнання Національного антикорупційного бюро України 

центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом дало змогу 

оновити та узгодити з Конституцією України окремі положення Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України», а також усунути відповідні 

прогалини його правового регулювання. Акцентовано на тому, що Національне 

антикорупційне бюро України недоцільно відносити цілком до центральних 
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органів виконавчої влади через такі обставини: по-перше, нормативно-правові 

акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, застосовуються до 

Національного антикорупційного бюро України в частині, що не суперечить 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»; по-друге, 

цей орган зберіг специфічні риси (територіальні управління Національного 

антикорупційного бюро України утворюються та діють як відокремлені 

підрозділи без утворення окремих юридичних осіб; положення щодо 

формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не 

поширюються на згаданий орган; Національному антикорупційному бюро 

України притаманна інституційна незалежність, зокрема від Кабінету Міністрів 

України, і спеціалізація на розслідуванні корупційних та інших кримінальних 

правопорушень тощо). 

Досліджено місце та призначення Вищого антикорупційного суду в 

механізмі запобігання корупції. Зазначено, що з огляду на задекларовані 

завдання Вищий антикорупційний суд уповноважений розглядати кримінальні 

провадження, пов’язані з вчиненням правопорушень, які містять корупційний 

складник. Тобто кримінальні провадження можуть стосуватися як корупційних 

правопорушень, так і правопорушень, що пов’язані з корупцією. Доцільним є 

трактування ролі Вищого антикорупційного суду з урахуванням того, що він, з 

одного боку, є ланкою єдиної системи судоустрою, а з іншого – кінцевою 

інституцією, яку наділено повноваженнями щодо притягнення винних у 

вчиненні правопорушень, у яких є корупційний складник, до юридичної 

відповідальності. 

У підрозділі 1.3 «Місце Національного агентства з питань запобігання 

корупції в системі суб’єктів, діяльність яких спрямована на запобігання 

корупції» розглянуто функціональне призначення Національного агентства з 

питань запобігання корупції, а також засади його взаємодії з іншими 

суб’єктами запобігання корупції. 

Обґрунтовано, що як центральний орган виконавчої влади Національне 

агентство з питань запобігання корупції має такі загальні характеристики: 1) є 

підконтрольним і відповідає перед Верховною Радою України та підзвітне 

Кабінету Міністрів України; 2) утворюється Кабінетом Міністрів України; 

3) поширює свої повноваження на всю територію України; 4) має 

структурований внутрішній устрій; 5) має сформований апарат. 

Зазначено, що Національне агентство з питань запобігання корупції є 

суб’єктом публічного адміністрування, що опосередковує наділення цього 

органу такими ознаками: спрямуванням діяльності на забезпечення публічного 

інтересу у вигляді запобігання корупції; застосуванням повноважень виключно 

у спосіб, що визначений законом; спрямуванням діяльності насамперед на 

служіння народу, а не виконання державно-управлінських функцій. Виділено 

загальні ознаки інструментів публічного адміністрування, серед яких – 

підзаконний характер, правомочність, належна оформленість, можливість 

оскарження тощо. Також проведено порівняльну характеристику між 

нормативними та адміністративними актами як інструментами публічного 



10 

адміністрування, основна відмінність яких визначається за колом осіб, на яких 

поширюється дія акта, та можливостями багаторазового його застосування. 

До правових форм діяльності Національного агентства з питань запобігання 

корупції віднесено такі дії: прийняття нормативно-правових актів, що 

спрямовані на запобігання корупції; розроблення проєктів антикорупційної 

стратегії та державної програми з її виконання; прийняття індивідуальних актів 

(наприклад, припису щодо усунення порушень антикорупційного 

законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної 

особи до встановленої законом відповідальності); укладення адміністративних 

договорів та вчинення юридично значимих дій. 

Зазначено, що методи реалізації повноважень Національного агентства з 

питань запобігання корупції охоплюють способи, прийоми, дії, які пов’язані з 

підготовкою та реалізацією управлінських рішень, а також здійсненням 

правової та організаційної державно-управлінської діяльності. 

У підрозділі 1.4 «Законодавство, яким урегульовано статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції» окреслено зміст правового 

регулювання суспільних відносин у сфері запобігання корупції, зокрема й щодо 

функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Зазначено, що можливість віднесення відповідного правового регулятора до 

законодавства, яким урегульовано статус Національного агентства з питань 

запобігання корупції, залежить від предмета його регулювання та включає два 

напрями: а) те, що стосується функціонування будь-яких органів центральної 

виконавчої влади; б) те, що стосується запобігання корупції. Виокремлено 

критерії включення до системи правового регулювання суспільних відносин у 

сфері запобігання корупції, а саме: 1) предметом є правове впорядкування 

змісту й порядку застосування заходів, спрямованих на запобігання корупції, а 

також супровідного категоріального апарату; 2) предметом є правове 

впорядкування суб’єктно-інституційного складу суспільних відносин у сфері 

запобігання корупції; 3) предметом є правове впорядкування юрисдикційних 

процедур, які застосовуються в разі порушення антикорупційного 

законодавства. Акцентовано на тому, що подальші дослідження правового 

регулювання суспільних відносин у сфері запобігання корупції мають 

здійснюватися з урахуванням чинності нормативно-правових актів на 

національному рівні та можливості імплементації визнаних міжнародною 

спільнотою практик запобігання корупції. 

Визначено, що індивідуальні акти не можна віднести до законодавства, 

яким урегульовано статус Національного агентства з питань запобігання 

корупції, тому що вони є персоніфікованими, не містять загальнообов’язкових 

правил поведінки, зумовлюють виникнення, змінюють чи припиняють 

конкретні правові відносини, що стосуються запобігання корупції. 

Розділ 2 «Адміністративно правовий статус Національного агентства з 

питань запобігання корупції: компетентнісно-організаційний вимір» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Сутність та структура адміністративно-правового 

статусу Національного агентства з питань запобігання корупції» досліджено 
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структуру та охарактеризовано особливості адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Звернено увагу на те, що на сучасному етапі розвитку нашої держави одним 

із пріоритетних напрямів діяльності залишається забезпечення створення 

спеціалізованих державних органів, які мають на меті реалізацію державної 

антикорупційної політики, а також протидію та запобігання корупції, особливе 

місце з-поміж яких посідає Національне агентство з питань запобігання 

корупції. 

Встановлено, що адміністративно-правовий статус Національного агентства 

з питань запобігання корупції доцільно розкривати з позиції широкого підходу 

як сукупність законодавчо визначених складників, які характеризують 

специфічний напрям діяльності та місце Національного агентства з питань 

запобігання корупції в системі спеціалізованих антикорупційних органів. 

Доведено, що особливості адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції мають прояв у його 

структурних складових елементах. Унаслідок детального аналізу наукових 

доробків учених-правників із зазначеного питання до структурних елементів 

адміністративно-правового статусу Національного агентства з питань 

запобігання корупції віднесено принципи функціонування, мету та завдання, 

компетенцію, порядок прийняття рішень, внутрішньоорганізаційну структуру. 

Компетенція як структурний елемент адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції складається із 

сукупності визначених повноважень, що надані цьому суб’єкту в межах 

конкретного предмета відання – питань, які він має право вирішувати у процесі 

практичної діяльності. Таким чином, компетенція складається з трьох 

елементів: повноважень, предмета відання, функцій. 

У підрозділі 2.2 «Внутрішньоорганізаційна система Національного 

агентства з питань запобігання корупції» розглянуто внутрішній устрій 

Національного агентства з питань запобігання корупції як організаційно-

структурний компонент адміністративно-правового статусу вказаного 

спеціалізованого органу запобігання корупції. 

Констатовано відсутність нормативного закріплення понять «організація», 

«внутрішня організація», «внутрішня структура» органу державної виконавчої 

влади, що дало підстави звернутися до наукових напрацювань із цього питання. 

Акцентовано на тому, що на підставі аналізу доктринальних джерел і 

вітчизняної законодавчої бази доцільно розглядати внутрішню структуру 

спеціалізованих антикорупційних органів як складну категорію, що містить такі 

структурні підрозділи вказаних антикорупційних органів, як відділення, відділ, 

сектор, управління, департамент тощо, які поєднані вертикальними та 

горизонтальними зв’язками на підставі спільного переліку завдань і функцій. 

Унаслідок здійснення аналізу понять «внутрішня організаційна структура» 

органу державної виконавчої влади та «апарат центрального органу виконавчої 

влади» констатовано, що перше поняття є ширшим, оскільки охоплює всі 

органи державної виконавчої влади, натомість апарат утворюється виключно 

при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади. У процесі 
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порівняння понять «внутрішня організаційна структура» центрального органу 

державної виконавчої влади та «апарат центрального органу виконавчої влади» 

звернено увагу на те, що, по-перше, вони співвідносяться як зміст і форма; по-

друге, поняття «апарат центрального органу виконавчої влади» є ширшим 

поняттям, оскільки включає, окрім структурних підрозділів, ще й керівництво 

апарату – керівника апарату та його заступників. 

У процесі специфікації поняття «внутрішня організаційна структура» до 

центральних органів державної виконавчої влади зі спеціальним статусом, що 

уповноважені здійснювати заходи із запобігання та протидії корупції, зроблено 

висновок, що внутрішню структуру спеціалізованих антикорупційних органів 

доцільно розглядати як складну категорію, яка містить структурні підрозділи 

вказаних антикорупційних органів, що поєднані вертикальними й 

горизонтальними зв’язками на підставі спільного переліку завдань і функцій. 

Такими структурними підрозділами, відповідно, можуть бути департамент, 

управління, сектор, відділ, директорат, секретаріат тощо. 

Обґрунтовано, що внутрішній устрій Національного агентства з питань 

запобігання корупції доцільно характеризувати як нормативно закріплений 

перелік підрозділів, територіальних та інших органів агентства, діяльність яких 

спрямована на реалізацію основної мети й завдань Національного агентства з 

питань запобігання корупції, зокрема: 1) керівництво (керівний склад); 

2) структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи та їх територіальні 

органи); 3) допоміжні органи (комісії, зокрема конкурсні, колегії тощо); 

4) апарат Національного агентства з питань запобігання корупції. Звернено 

увагу на те, що специфікою Національного агентства з питань запобігання 

корупції є відсутність його територіальних органів. 

У підрозділі 2.3 «Компетенція Національного агентства з питань 

запобігання корупції» проаналізовано суспільні відносини у сфері запобігання 

корупції як предмет відання Національного агентства з питань запобігання 

корупції, у межах яких цим органом реалізовано надані повноваження. 

Доведено, що Національне агентство з питань запобігання корупції є 

центральним органом виконавчої влади, який наділений спеціальною 

компетенцією, що обґрунтовується такими особливостями: а) спеціальним 

статусом Національного агентства з питань запобігання корупції; б) наявністю 

виключних повноважень щодо запобігання корупції; в) можливістю реалізації 

повноважень виключно у сфері суспільних відносин, пов’язаних із 

запобіганням корупції. 

Виокремлено групи повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції залежно від їх спрямування, а саме: 1) політико-засадничі 

(визначення політичних пріоритетів, напрямів антикорупційної політики, 

затвердження антикорупційної стратегії); 2) управлінські (керівництво 

структурними підрозділами); 3) організаційні (внесення на розгляд Верховної 

Ради України пропозиції щодо вдосконалення антикорупційного 

законодавства); 4) нормативні (прийняття нормативно-правових актів 

підзаконного характеру у сфері запобігання корупції); 5) представницькі 
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(ведення переговорів і підписання міжнародних домовленостей у сфері 

запобігання корупції). 

Акцентовано на тому, що, незважаючи на єдину мету, діяльність щодо 

запобігання корупції має різний прояв, інструменти та методи залежно від 

спрямування на публічний чи приватний сектор. Запобігання корупції в 

публічному секторі можна визначити як сукупність суспільних відносин, які 

виникають у разі недопущення, відвернення та сприяння виявленню ознак 

корупції та порушень антикорупційних вимог, заборон, обмежень під час 

виконання владних повноважень. 

Встановлено, що елементами запобігання корупції є сукупність таких 

заходів: а) заходів, що спрямовані на запобігання порушенням 

антикорупційного законодавства та викорінення корупції як явища загалом; 

б) заходів, які спрямовані на виявлення корупційних правопорушень; в) заходів 

репресивного характеру, що спрямовані на ліквідацію вже вчинених 

корупційних правопорушень та притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності. 

Розділ 3 «Служба в Національному агентстві з питань запобігання 

корупції» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Вступ та проходження служби в Національному 

агентстві з питань запобігання корупції» проаналізовано особливості вступу 

на державну службу, вимоги до кандидата для призначення на посаду в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції, а також особливості 

службової кар’єри в Національному агентстві з питань запобігання корупції. 

Звернено увагу на службовців Національного агентства з питань 

запобігання корупції, на яких поширюється дія Закону України «Про державну 

службу». Досліджено порядок проведення конкурсного відбору та створення 

конкурсної комісії, вимоги до кандидатів на посаду залежно від категорій 

державної служби; виокремлено підстави відмови у призначенні на посаду 

державної служби Національного агентства з питань запобігання корупції, 

строки та особливості призначення тощо. 

Встановлено, що вступ на державну службу в Національному агентстві з 

питань запобігання корупції є основоположним етапом проходження державної 

служби та складається з двох етапів: проведення відкритого конкурсного 

відбору на посаду та призначення особи на посаду державної служби в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції. 

Проаналізовано питання присвоєння рангів державних службовців, 

оцінювання результатів службової діяльності, а також такі елементи, як 

переведення державних службовців, службові відрядження та зміна істотних 

умов державної служби в Національному агентстві з питань запобігання 

корупції тощо. 

Визначено, що специфічною вимогою до проходження державної служби в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції є доброчесність 

державних службовців та запобігання конфлікту інтересів. 

У підрозділі 3.2 «Порядок застосування антикорупційного законодавства 

до працівників Національного агентства з питань запобігання корупції» 
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проаналізовано нормативно-процедурні особливості застосування 

антикорупційного законодавства до працівників Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

Обґрунтовано тезу про те, що закріплення за працівниками Національного 

агентства з питань запобігання корупції правового статусу представників 

профільного антикорупційного відомства та наділення їх виключною 

компетенцією на застосування антикорупційних заходів не звільняє цих 

суб’єктів від застосування до них загальноприйнятих антикорупційних заходів. 

Одним зі способів дотримання доброчесності працівниками Національного 

агентства з питань запобігання корупції, що заснований на сучасних 

технологіях, стало впровадження автоматизованого способу розподілу 

обов’язків із проведення перевірок між працівниками, що жодним чином не 

впливає на змістові складники проведення перевірок. 

Зазначено, що процедура моніторингу способу життя працівників 

Національного агентства з питань запобігання корупції є втручальною 

формалізованою процедурою, яка застосовується на вибірковій основі. 

Підставою для застосування моніторингу способу життя є інформація, яка 

свідчить про можливість невідповідності рівня життя працівника 

задекларованим відомостям про його майновий стан. Джерелом інформації, яка 

стала підставою для застосування цього антикорупційного інструменту, може 

бути повідомлення фізичних чи юридичних осіб, публікація в засобах масової 

інформації, відомості, що зібрані з відкритих баз даних, зокрема й соціальних 

мереж. Відсутні визначені терміни між початком застосування процедури та 

встановленням підстав для цього. Змістом процедурних дій є перевірка, 

порівняння інформації, наданої особою в деклараціях, та спостереження за 

конкретним об’єктом доходу, а наслідком їх застосування є складення 

документа у вигляді доповідної записки, що є можливою підставою для 

застосування до працівника Національного агентства з питань запобігання 

корупції інших заходів антикорупційного контролю. 

Розділ 4 «Правова характеристика окремих повноважень 

Національного агентства з питань запобігання корупції» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Повноваження Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо ведення антикорупційних реєстрів» проаналізовано 

особливості адміністрування антикорупційних реєстрів. 

Акцентовано на повноваженнях Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо ведення антикорупційних електронних реєстрів. 

Виокремлено загальні засади ведення публічних електронних реєстрів, які 

стосуються й антикорупційних реєстрів. Встановлено, що станом на цей час 

зазначені реєстри не віднесено до групи базових, що означає відсутність 

поширення на них відповідних вимог функціонування електронного реєстру. 

До реєстрів, держателем яких є Національне агентство з питань запобігання 

корупції, належать Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
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правопорушення, Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Виокремлено основні характеристики адміністрування Єдиного державного 

реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, а саме: 1) його ведення відбувається виключно в 

електронній формі; 2) до користувачів антикорупційного ресурсу віднесено 

зареєстрованих суб’єктів декларування, уповноважених працівників 

Національного агентства з питань запобігання корупції, адміністраторів 

системи, які здійснюють керування обліковими записами, уповноважених осіб 

інших державних органів, фізичних та юридичних осіб щодо публічної 

частини; 3) функціонально цей реєстр спрямований на створення, збереження, 

подання та перегляд електронних документів суб’єктів декларування; 

моніторинг дій користувачів (винятки становлять особи, які здійснюють доступ 

до публічної частини реєстру); наявність зручних для користувачів інтерфейсів 

і сервісів; електронну ідентифікацію користувачів; інтеграцію та обмін даними 

з інформаційно-телекомунікаційними й довідковими системами, реєстрами, 

банками даних, зокрема тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого 

самоврядування тощо; 4) встановлений режим роботи зазначеного реєстру з 

окресленням меж технічного обслуговування, рівня захисту даних та виду 

програмного забезпечення тощо. 

Встановлено, що формування та адміністрування Єдиного державного 

реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру прямо не передбачене як повноваження Національного 

агентства з питань запобігання корупції, а є способом державного контролю за 

дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних 

партій, законним і цільовим використанням політичними партіями коштів, 

виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, 

своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру. 

Визначено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, є, по-перше, електронна копія рішення суду, яке набрало 

законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень; по-друге, 

засвідчена в установленому порядку паперова копія розпорядчого документа 

про накладення дисциплінарного стягнення. Національним агентством із 

питань запобігання корупції та Державною судовою адміністрацією України 

було прийнято спільний порядок взаємодії. 

У підрозділі 4.2 «Повноваження Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо застосування заходів урегулювання конфлікту 

інтересів та фінансового контролю» досліджено сутнісно-процедурні 

характеристики заходів запобігання конфлікту інтересів та заходів фінансового 

контролю з акцентуванням на ролі Національного агентства з питань 

запобігання корупції в їх застосуванні. 
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Зазначено, що роль конфлікту інтересів як інструменту запобігання корупції 

полягає в тому, що це не просто суперечність чи правова колізія між 

приватними й публічними інтересами, а спосіб протидії корупції. 

Акцентовано на тому, що приватний інтерес буде відображати те, що має 

значення для конкретної особи. Якщо особа віднесена до категорії суб’єктів, на 

яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», у неї 

залишаються приватні інтереси, проте вони не повинні забезпечуватися 

спеціальним статусом особи як суб’єкта, що виконує функції держави чи 

місцевого самоврядування. Визначено, що потенційний конфлікт інтересів 

відрізнятиметься від реального в тому випадку, коли наявний у сфері службової 

діяльності приватний інтерес вступає в суперечність зі службовими або 

представницькими повноваженнями, і це реально впливає, а не може вплинути 

на виконання ним службових обов’язків. 

Зазначено, що залежно від виду конфлікту інтересів різнитимуться заходи, 

які мають бути застосовані для виключення конфлікту інтересів із практичної 

діяльності. Нормативно встановлені способи врегулювання конфлікту інтересів 

є вичерпними та застосовуються в порядку черговості. 

Досліджено змістові й процедурні складники повної перевірки декларацій 

як заходу антикорупційного фінансового контролю. Визначено, що 

декларування є первинним обов’язковим засобом антикорупційного 

фінансового контролю, а повна перевірка – вторинним засобом 

антикорупційного фінансового контролю, який може здійснюватися як 

обов’язково, так і факультативно. Встановлено, що повна перевірка декларацій 

застосовується обов’язково щодо декларацій таких суб’єктів декларування: 

а) службових осіб, які займають відповідальне й особливо відповідальне 

становище та обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних 

ризиків; б) службових осіб у разі виявлення в їхніх деклараціях 

невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю; 

в) службових осіб, члени сім’ї яких відмовилися надати будь-які відомості чи їх 

частину для заповнення декларації; г) службових осіб, щодо яких за 

результатами моніторингу способу життя встановлено невідповідність їхнього 

рівня життя задекларованим у них майну й доходам. Факультативно повна 

перевірка декларацій застосовується у випадку отримання інформації від 

фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел про 

можливе відображення недостовірних відомостей у декларації службової особи. 

Проаналізовано порядок застосування додаткових заходів здійснення 

фінансового контролю, зокрема повідомлення про відкриття суб’єктом 

декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-

нерезидента Національного агентства з питань запобігання корупції та фіксації 

суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування. 

У підрозділі 4.3 «Повноваження Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо застосування інших механізмів запобігання корупції» 

проаналізовано застосування інших механізмів запобігання корупції та участь 

Національного агентства з питань запобігання корупції в цьому. 
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Охарактеризовано механізми запобігання корупції в діяльності юридичних 

осіб. Встановлено, що зобов’язання щодо прийняття антикорупційної програми 

є примусово-добровільним, тобто для визначених юридичних осіб це 

обов’язкова умова функціонування, а для інших – вибір дотримання принципів 

демократичної та правової держави. Зазначено, що юридичні особи, які на 

добровільній основі виконали зобов’язання щодо прийняття антикорупційної 

програми, апріорі беруть на себе зобов’язання щодо виокремлення 

уповноваженої особи, тому що це невід’ємний елемент антикорупційної 

програми. 

Проаналізовано ретроспективу нормативно-правового регулювання 

антикорупційної експертизи як окремого інструменту запобігання корупції. 

Залежно від наявності нормативної підстави проведення антикорупційної 

експертизи виокремлено обов’язкову та факультативну антикорупційну 

експертизу. Зазначено, що суб’єкт, який проводить антикорупційну експертизу, 

та об’єкт обов’язкової антикорупційної експертизи специфікують процедурні 

аспекти її здійснення. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, 

що підлягають державній реєстрації, є частиною правової експертизи, а не 

окремим інструментом забезпечення законності. 

Встановлено, що факультативна антикорупційна експертиза проводиться 

Національним агентством з питань запобігання корупції на підставі власної 

ініціативи щодо проєктів нормативно-правових актів, які внесені на розгляд 

Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України. Акцентовано на тому, 

що передумовою здійснення факультативної антикорупційної експертизи є 

застосування моніторингу Національним агентством з питань запобігання 

корупції, а також звернення громадських організацій. 

Розділ 5 «Напрями вдосконалення діяльності Національного агентства 

з питань запобігання корупції» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Стан та перспективи взаємодії Національного агентства 

з питань запобігання корупції з громадськістю» досліджено форми впливу 

інститутів громадянського суспільства на роботу Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

Проаналізовано такі форми впливу інститутів громадянського суспільства 

на діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції: 

1) подання повідомлень щодо вчинення корупційних або пов’язаних із 

корупцією правопорушень, а також про наявні форми конфлікту інтересів; 

2) отримання від уповноважених суб’єктів інформації щодо діяльності із 

запобігання корупції; 3) ініціювання та проведення громадської 

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів і проєктів нормативно-

правових актів; 4) можливість участі в парламентських слуханнях та інших 

заходах із питань запобігання корупції; 5) здійснення громадського контролю 

за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому 

таких форм контролю, які не суперечать законодавству. 

Звернено увагу на те, що Громадська рада при Національному агентстві з 

питань запобігання корупції є колегіальним органом, який утворюється з метою 

забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю 
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Національного агентства з питань запобігання корупції. Прикметно те, що 

склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання 

корупції визначається на конкурсній основі шляхом відкритого рейтингового 

інтернет-голосування громадян, які проживають на території України. 

Встановлено відсутність узгодженості між положеннями профільного 

антикорупційного законодавства та законодавства про звернення громадян 

щодо використання категорій «звернення», «повідомлення», «заява». 

Зазначено, що ці категорії позначають звернення, предметом яких є суспільні 

відносини, пов’язані з корупцією. Виокремлено ознаки, характерні для 

повідомлень про корупцію, а саме: 1) мають на меті недопущення, відвернення 

та сприяння виявленню ознак корупції і порушень антикорупційних вимог, 

заборон, обмежень; 2) суб’єктом подання можуть бути як фізичні, так і 

юридичні особи, громадські об’єднання та їх члени; 3) подаються до 

Національного агентства з питань запобігання корупції, а також до 

підприємств, установ чи організацій, якщо це стосується їх діяльності; 

4) можуть подаватися анонімно; 5) законом передбачені спеціальні механізми 

захисту для тих, хто подає повідомлення про корупцію. 

У підрозділі 5.2 «Особливості функціонування Національного агентства з 

питань запобігання корупції в умовах цифровізації» досліджено якісні 

характеристики функціонування Національного агентства з питань запобігання 

корупції відповідно до ідеї електронного урядування та повної діджиталізації. 

Зроблено висновок щодо наявного дуалістичного підходу до нормативного 

впорядкування виконання повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції із застосування цифрових технологій. По-перше, у 

законодавстві прямо передбачене виконання повноважень у форматі 

діджиталізації (наприклад, забезпечення ведення Єдиного порталу повідомлень 

викривачів, 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). По-друге, у законодавстві прямо не передбачене 

використання сучасних технологій, натомість встановлене конкретне 

повноваження, а вибір форми його реалізації деталізований у рішеннях 

Національного агентства з питань запобігання корупції (наприклад, здійснення 

в порядку й у межах, визначених законом, державного контролю за 

своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання 

фінансового характеру). 

Проаналізовано використання сучасних технологій у межах 

правозастосовної діяльності Національного агентства з питань запобігання 

корупції на прикладі адміністрування реєстрів, які спрямовані на запобігання та 

протидію корупції. Визначено, що спільним для функціонування 

антикорупційних реєстрів є те, що вони є електронними інструментами, за 

допомогою яких Національне агентство з питань запобігання корупції реалізує 

надані повноваження, а також становлять зміст відокремлених повноважень 

Національного агентства з питань запобігання корупції щодо адміністрування 

визначених антикорупційних реєстрів, що означає обов’язковість їх виконання 
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та відповідальність за якість реалізації. Для порівняння: у роботі Національного 

агентства з питань запобігання корупції використані й інші електронні 

інструменти, які є способом відображення дотримання Національним 

агентством із питань запобігання корупції принципу прозорості та забезпечення 

доступу до інформації громадян, проте вони не є окремими повноваженнями 

(наприклад, «База знань» та «Антикорупційний портал»). 

У підрозділі 5.3 «Стан та напрями впровадження міжнародних 

стандартів щодо діяльності антикорупційних інституцій у національне 

законодавство України» досліджено особливості втілення положень 

нормативних актів міжнародного характеру (договорів, конвенцій, резолюцій 

тощо) у сфері запобігання та протидії корупції у вітчизняну площину, що 

перебуває на етапі ратифікації і реалізації. 

Встановлено, що всі міжнародно-правові акти, які регламентують окремі 

аспекти сфери запобігання та протидії корупції, доцільно класифікувати за 

такими критеріями: 1) залежно від суб’єкта прийняття: прийняті Радою Європи 

(Кримінальна конвенція про боротьбу проти корупції), Європейським Союзом 

(Конвенція про боротьбу з корупцією за участю посадових осіб ЄС або 

посадових осіб держав-членів 1997 р., Рамкове рішення про боротьбу з 

корупцією у приватному секторі 2003 р.), Організацією Об’єднаних Націй 

(Конвенція ООН про запобігання корупції); 2) залежно від форми нормативно-

правового акта: конвенції, протоколи, рішення, резолюції; 3) за характером: 

міжнародні документи універсального характеру (Конвенція ООН про 

запобігання корупції) та міжнародні документи регіонального характеру 

(Конвенція Африканського Союзу щодо запобігання і боротьби проти корупції, 

Протокол проти корупції Південноафриканського Союзу з розвитку, 

Міжамериканська конвенція проти корупції). 

Встановлено, що для України корисним є запозичення зарубіжного досвіду 

в аналізованій сфері, як-от: а) досвіду Італійської Республіки в аспекті 

розширення кількості повноважень спеціалізованої антикорупційної інституції 

та обов’язку звітування про свою діяльність перед парламентом, а також у 

контексті надання такому органу права законодавчої ініціативи шляхом 

подання пропозицій щодо нових законів; б) досвіду Республіки Польща в 

контексті можливого збільшення повноважень антикорупційного органу щодо 

здійснення оперативно-розшукової та просвітницької діяльності, а також щодо 

функціонування розгалужених спеціалізованих структурних підрозділів 

антикорупційного органу, територіальних органів; в) досвіду Австралійського 

Союзу в контексті запровадження у складі Національного агентства з питань 

запобігання корупції посади Уповноваженого з питань запобігання корупції з 

визначенням його повноважень щодо можливості проведення слідчих дій 

(зокрема, спостереження, обшуків, перехоплення інформації) та, відповідно, 

розмежуванням компетенції з Національним агентством із питань запобігання 

корупції. 

Обґрунтовано, що напрями впровадження міжнародних стандартів щодо 

діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні 

зводяться до таких тенденцій: 1) формування ефективного антикорупційного 
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законодавства з визначенням адміністративно-правових стандартів поведінки 

службовців; 2) детального розмежування компетенції спеціалізованих органів із 

запобігання та протидії корупції; 3) демонстрації антикорупційної політики 

шляхом взаємодії з представниками громадськості; 4) упровадження нульової 

толерантності до корупції; 5) налагодження міжвідомчого співробітництва 

спеціалізованих органів із запобігання й протидії корупції та правоохоронних 

органів, інших органів державної влади, судових органів тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у визначенні концептуальних засад адміністративно-

правового регулювання діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції, а також шляхів удосконалення функціонування цієї 

інституції. За результатами дослідження сформульовано такі концептуальні 

висновки, пропозиції та рекомендації: 

1. Здійснено дослідження стану й розвитку наукової думки за темою 

дисертації, у результаті чого встановлено відсутність комплексних робіт, 

присвячених безпосередньо проблематиці статусно-функціонального 

призначення Національного агентства з питань запобігання корупції та його 

переформатування, які би повною мірою враховували положення 

адміністративно-правової доктрини, положення чинного законодавства та 

засади правозастосування. Окреслено загальногалузеві термінологічні аспекти 

дослідження. Наведено огляд досліджень проблематики запобігання корупції та 

її інституційне супроводження, виділено групи праць за предметно-тематичним 

критерієм, зокрема ті, що висвітлюють сутність і зміст поняття «запобігання 

корупції», механізм запобігання корупції, функціонування органів публічної 

адміністрації, діяльність антикорупційних інституцій, способи взаємодії 

держави й суспільства для цілей запобігання корупції, сутність окремих 

антикорупційних заходів, систему суб’єктів, які беруть участь у 

правовідносинах щодо запобігання корупції, питання правового регулювання 

діяльності антикорупційних інституцій, а також відповідних міжнародних 

стандартів тощо. 

2. Виокремлено широкий і вузький підходи до трактування системи органів, 

уповноважених на виконання функцій щодо протидії та запобігання корупції. 

Зазначено, що з позиції вузького підходу до системи антикорупційних органів 

доцільно відносити виключно тих суб’єктів, які мають статус органів державної 

виконавчої влади, зокрема тих, що наділені спеціальним статусом. З позиції 

широкого підходу до органів, які здійснюють протидію та запобігання корупції, 

належать не лише центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, 

а й правоохоронні органи (наприклад, Національна поліція України та органи 

прокуратури, зокрема Спеціалізована антикорупційна прокуратура), органи 

здійснення правосуддя (зокрема, Вищий антикорупційний суд). 

3. Визначено, що функціонування спеціально уповноваженого державного 

органу, до сфери відання якого належить забезпечення формування та 
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реалізації державної антикорупційної політики, а саме Національного агентства 

з питань запобігання корупції, опосередковує доктринальне тлумачення його, 

по-перше, як органу державної виконавчої влади зі спеціальним статусом, а по-

друге, як суб’єкта публічного адміністрування у сфері запобігання корупції. 

Обґрунтовано, що як центральний орган виконавчої влади Національне 

агентство з питань запобігання корупції має такі загальні характеристики: а) є 

підконтрольним і відповідає перед Верховною Радою України та підзвітне 

Кабінету Міністрів України; б) утворюється Кабінетом Міністрів України; 

в) поширює свої повноваження на всю територію України; г) має 

структурований внутрішній устрій; ґ) має сформований апарат. Зазначено, що 

Національне агентство з питань запобігання корупції як суб’єкт публічного 

адміністрування опосередковує наділення цього органу такими ознаками: 

а) спрямуванням діяльності на забезпечення публічного інтересу у вигляді 

запобігання корупції; б) застосуванням повноважень виключно у спосіб, що 

визначений законом; в) спрямуванням діяльності насамперед на служіння 

народу, а не виконання державно-управлінських функцій. 

4. Обґрунтовано, що законодавство, яким урегульовано статус і 

функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, є 

системою формально встановлених правил поведінки, які містяться у 

відповідних джерелах права з урахуванням принципу субпідрядності, зокрема: 

а) конституційний рівень (Конституція України та офіційні роз’яснення її 

положень); б) міжнародно-правовий рівень (наприклад, угоди, конвенції, 

міжнародні договори); в) рівень національних нормативно-правових актів, а 

саме законів України та підзаконних нормативно-правових актів 

уповноважених суб’єктів (наприклад, Кабінету Міністрів України, Президента 

України, Національного агентства з питань запобігання корупції та інших 

центральних органів виконавчої влади). 

5. Встановлено, що адміністративно-правовий статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції доцільно розкривати з позиції 

широкого підходу як сукупність законодавчо визначених складників, до яких 

віднесено мету, завдання, компетенцію, внутрішньоорганізаційну будову, а 

також порядок прийняття рішень вказаним спеціалізованим органом, які 

характеризують специфічний напрям діяльності та місце Національного 

агентства з питань запобігання корупції в системі спеціалізованих 

антикорупційних органів. 

6. Обґрунтовано, що внутрішній устрій Національного агентства з питань 

запобігання корупції доцільно характеризувати як нормативно закріплений 

перелік підрозділів, територіальних та інших органів агентства, діяльність яких 

спрямована на реалізацію основної мети й завдань Національного агентства з 

питань запобігання корупції, зокрема: а) керівництво (керівний склад); 

б) структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи та їх територіальні 

органи); в) допоміжні органи (комісії, зокрема конкурсні, колегії тощо); 

г) апарат Національного агентства з питань запобігання корупції. Звернено 

увагу на те, що специфікою Національного агентства з питань запобігання 

корупції є відсутність його територіальних органів. 
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7. Суспільні відносини у сфері запобігання корупції визначено як 

сукупність дій, що спрямовані на недопущення використання службових 

повноважень, пов’язаних із ними можливостей задля отримання незаконних 

вигод особами. Зазначено, що запобігання корупції спрямоване превентивно 

убезпечувати суспільство від корупційних правопорушень. Його 

безпосередньою ціллю є не притягнення до відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення, а запобігання виникненню передумов корупції 

(протиправному зв’язку з приватними особами, матеріальній чи моральній 

залежності публічного службовця тощо), зменшення латентності корупційних 

діянь та сприяння виявленню їхніх ознак у поведінці й житті посадовців. 

8. Встановлено, що вступ на службу в Національне агентство з питань 

запобігання корупції є наслідком добору на державну службу, прийняття акта 

про призначення особи на посаду державної служби, а за потреби – укладення 

контракту про проходження державної служби. Процедуру вступу на службу в 

Національне агентство з питань запобігання корупції визначено як 

регламентований нормами службового права та антикорупційного 

законодавства порядок дій щодо зайняття посади державної служби в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції. Визначено, що 

проходження служби в Національному агентстві з питань запобігання корупції 

в межах процедурного підходу охоплює вступ на службу, просування по 

службі, вирішення інших питань, пов’язаних зі службою (стажування, 

підвищення кваліфікації, переведення, зайняття посади вищої категорії чи 

підкатегорії державної служби, перебування у відпустці тощо). 

9. Визначено, що порядок застосування заходів фінансового контролю до 

працівників Національного агентства з питань запобігання корупції є 

регламентованою нормами публічного права послідовністю дій у сфері 

запобігання корупції, яку спрямовано на забезпечення доброчесності 

службовців спеціально уповноваженого антикорупційного органу державної 

влади та дотримання ними нормативно встановлених вимог та обмежень, що 

одночасно мінімізує ризики погіршення авторитету Національного агентства з 

питань запобігання корупції та негативного впливу на репутацію службовця 

антикорупційного профілю. 

10. Спільними рисами для функціонування антикорупційних реєстрів 

визначено такі особливості: а) вони є електронними інструментами, за 

допомогою яких Національне агентство з питань запобігання корупції реалізує 

надані повноваження; б) становлять зміст відокремлених повноважень щодо 

адміністрування визначених антикорупційних реєстрів, що означає 

обов’язковість їх виконання та відповідальність за якість реалізації. Серед 

основних проблем функціонування антикорупційних реєстрів виокремлено 

такі: а) наявність ризиків неавторизованого доступу до даних у реєстрі (рольові 

моделі, створені для цілей доступу в реєстрах, не мають розподілу на необхідні 

категорії користувачів; це значно ускладнює розуміння обсягу та доступу до 

функціоналу окремими категоріями користувачів, а також створює 

невідповідності з переліком користувачів, які мають право на такий доступ 

згідно з нормативно-правовими актами); б) викрадення ключа доступу за 
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допомогою фішингової розсилки листів із вірусом або інсценування його 

викрадення. 

11. Запропоновано розглядати запобігання конфлікту інтересів як 

інструмент запобігання корупції, що застосовується Національним агентством 

із питань запобігання корупції у двох значеннях: а) як діяльність 

уповноважених суб’єктів, яка спрямована на виявлення можливих причин 

виникнення конфлікту інтересів, вчасне усунення цих причин та вирішення 

конфліктної ситуації в межах чинного законодавства України; б) як окремий 

правовий інститут адміністративного права, що являє собою сукупність 

правових норм, спрямованих на врегулювання діяльності державних органів та 

інших юридичних осіб публічного права, пов’язаної із запобіганням і 

врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії корупції. Залежно від 

виду конфлікту інтересів різнитимуться заходи, які мають бути застосовані для 

виключення конфлікту інтересів із практичної діяльності. 

12. Виокремлено ознаки, притаманні повній перевірці декларацій у системі 

діючих інструментів запобігання корупції, як-от: а) це захід антикорупційного 

фінансового контролю; б) це захід, що є похідним від декларування; в) це захід, 

який застосовується як в обов’язковому, так і у факультативному порядку; г) це 

захід, можливим наслідком застосування якого є притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності. Процедурно проведення 

повної перевірки антикорупційних декларацій реалізується в межах 

формалізованого та втручального порядку. 

13. Залежно від наявності нормативної підстави проведення 

антикорупційної експертизи виокремлено обов’язкову та факультативну 

антикорупційну експертизу. Визначено, що процедура антикорупційної 

експертизи проєктів нормативно-правових актів, внесених на розгляд 

Верховної Ради України, включає початкову, основну та підсумкову стадії. 

Початкова стадія реалізується через фіксацію отримання проєкту шляхом його 

реєстрації секретаріатом, передання проєкту керівником секретаріату 

комітету – безпосередньому виконавцю. Основна стадія реалізується через 

тиражування проєкту шляхом його надсилання членам комітету, підготовку 

проєкту експертного висновку щодо відповідності проєкту акта вимогам 

антикорупційного законодавства, проведення додаткових консультацій щодо 

норм законопроєкту з визначеними суб’єктами, зіставлення положень проєкту з 

нормами законодавчих актів України, що належать до антикорупційного 

законодавства. Підсумкова стадія реалізується через складення проєкту 

рішення комітету, повідомлення суб’єкта права законодавчої ініціативи та 

запрошення його до участі в засіданні комітету для розгляду відповідного 

проєкту акта, надсилання висновку комітету за призначенням. 

14. Встановлено, що ефективна взаємодія Національного агентства з питань 

запобігання корупції з громадськістю засновується на таких факторах: 

а) діяльності Громадської ради при Національному агентстві з питань 

запобігання корупції; б) роботі Школи доброчесності Національного агентства 

з питань запобігання корупції для громадських активістів; в) стажуванні 

молодих фахівців; г) поданні звернень громадян до Національного агентства з 
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питань запобігання корупції (включно з повідомленнями про корупцію). 

Виокремлено такі ознаки громадського контролю у сфері запобігання корупції: 

а) суб’єктом здійснення громадського контролю є організаційно й 

функціонально незалежні громадяни та громадські об’єднання, а також 

представники Громадської ради при Національному агентстві з питань 

запобігання корупції; б) об’єктом контролю є суспільні відносини в частині їх 

фактичної відповідності встановленим вимогам антикорупційного 

законодавства; в) метою громадського контролю є забезпечення такого стану 

суспільних відносин, коли корупція унеможливлена; г) громадський контроль 

здійснюється виключно у формах, які передбачені законом; ґ) результати 

громадського контролю можуть бути підставою для здійснення інших видів 

публічного контролю, що забезпечуються державним примусом. 

15. Виокремлено способи реалізації повноважень Національного агентства з 

питань запобігання корупції з використанням сучасних технологій залежно від 

конкретного напряму діяльності: а) ті, що реалізуються в межах 

внутрішньоорганізаційної діяльності та охоплюють цифровізовані підходи до 

ведення діловодства, організацію засідань, планування роботи, розподіл 

повноважень між уповноваженими особами тощо; б) ті, що реалізуються в 

межах правозастосовної діяльності та охоплюють, наприклад, цифровізовані 

підходи до здійснення моніторингу й контролю за виконанням актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави чи місцевого самоврядування, і прирівняних до них осіб. 

16. Обґрунтовано, що напрями впровадження міжнародних стандартів щодо 

діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні 

зводяться до таких тенденцій: а) формування ефективного антикорупційного 

законодавства з визначенням адміністративно-правових стандартів поведінки 

службовців; б) детального розмежування компетенції спеціалізованих органів із 

запобігання та протидії корупції; в) демонстрації антикорупційної політики 

шляхом взаємодії з представниками громадськості; г) упровадження нульової 

толерантності до корупції; ґ) налагодження міжвідомчого співробітництва 

спеціалізованих органів із запобігання й протидії корупції та правоохоронних 

органів, інших органів державної влади, судових органів тощо. 

17. Запропоновано напрями запозичення зарубіжного досвіду в аналізованій 

сфері, як-от: а) досвіду Італійської Республіки в аспекті розширення кількості 

повноважень спеціалізованої антикорупційної інституції; б) досвіду Республіки 

Польща в контексті можливого збільшення повноважень антикорупційного 

органу щодо здійснення оперативно-розшукової та просвітницької діяльності; 

в) досвіду Австралійського Союзу в контексті запровадження у складі 

Національного агентства з питань запобігання корупції посади Уповноваженого 

з питань запобігання корупції з визначенням його повноважень щодо 

можливості проведення слідчих дій, зокрема спостереження, обшуків, 

перехоплення інформації. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Маслова Я.І. Адміністративно-правове регулювання трансформації 

Національного агентства з питань запобігання корупції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2022.  

У дисертації здійснено комплексне дослідження адміністративно-правового 

регулювання трансформації Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Зроблено наукові висновки щодо інституційного механізму 

запобігання корупції. Встановлено, що правовий статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції доцільно тлумачити як спеціальний 

статус, яким володіє орган державної виконавчої влади, та як статус суб’єкта 

публічного адміністрування у сфері запобігання корупції. Виявлено 

особливості законодавства, яким урегульовано діяльність профільної 

антикорупційної інституції. 

Обґрунтовано підхід до структури адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції з акцентуванням на 

таких її складниках, як компетенція та внутрішньоорганізаційна структура. 
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Підкреслено наявність специфіки вступу та проходження служби в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції. Зазначено, що на 

працівників антикорупційної інституції поширюються встановлені 

антикорупційні обмеження з максимальною вимогою дотримання 

доброчесності. 

Досліджено специфіку реалізації повноважень Національного агентства з 

питань запобігання корупції щодо затвердження антикорупційних програм, 

адміністрування антикорупційних реєстрів, застосування антикорупційних 

обмежень, застосування заходів фінансового контролю, а також інших 

механізмів запобігання корупції. 

Виокремлено способи реалізації повноважень Національного агентства з 

питань запобігання корупції з використанням сучасних технологій залежно від 

конкретного напряму діяльності, а саме: 1) ті, що реалізуються в межах 

внутрішньоорганізаційної діяльності; 2) ті, що реалізуються в межах 

правозастосовної діяльності. 

Ключові слова: запобігання корупції, інституційний механізм, компетенція,  

Національне агентство з питань запобігання корупції, повноваження, 

трансформація. 

 

Маслова Я.И. Административно-правовое регулирование 

трансформации Национального агентства по предотвращению 

коррупции. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2022.  

В диссертации проведено комплексное исследование административно-

правового регулирования трансформации Национального агентства по 

предотвращению коррупции. Сделаны научные выводы относительно 

институционального механизма предотвращения коррупции. Установлено, что 

правовой статус Национального агентства по предотвращению коррупции 

целесообразно толковать как специальный статус, которым владеет орган 

государственной исполнительной власти, и как статус субъекта публичного 

администрирования в сфере предотвращения коррупции. Выявлены 

особенности законодательства, которым урегулирована деятельность 

профильного антикоррупционного института. 

Обоснован подход к структуре административно-правового статуса 

Национального агентства по предотвращению коррупции с акцентированием на 

таких ее составляющих, как компетенция и внутриорганизационная структура. 

Подчеркнуто наличие специфики вступления и прохождения службы в 

Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Отмечено, что на 

работников антикоррупционного института распространяются установленные 

антикоррупционные ограничения с максимальным требованием соблюдения 

добропорядочности. 
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Исследована специфика реализации полномочий Национального агентства 

по предотвращению коррупции относительно утверждения антикоррупционных 

программ, администрирования антикоррупционных реестров, применения 

антикоррупционных ограничений, применения мер финансового контроля, а 

также других механизмов предотвращения коррупции. 

Выделены способы реализации полномочий Национального агентства по 

предотвращению коррупции с использованием современных технологий в 

зависимости от конкретного направления деятельности, а именно: 

1) реализуемые в рамках внутриорганизационной деятельности; 2) реализуемые 

в пределах правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: институциональный механизм, компетенция, 

Национальное агентство по предотвращению коррупции, полномочия, 

предотвращение коррупции, трансформация. 

 

Maslova Ya.I. Administrative and legal regulation of the transformation of 

the National Agency for the Prevention of Corruption. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of doctor of legal sciences on the 

specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; information law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2022. 

In the dissertation, a comprehensive study of the administrative and legal 

regulation of the transformation of the National Agency for the Prevention of 

Corruption was carried out. Scientific conclusions regarding the institutional 

mechanism of corruption prevention are analyzed. It was established that the legal 

status of the National Agency for the Prevention of Corruption should be interpreted 

as a special status owned by the state executive body, and as the status of a subject of 

public administration in the field of corruption prevention. Peculiarities of the 

legislation regulating the activities of the specialized anti-corruption institution have 

been identified. 

The approach to the structure of the administrative-legal status of the National 

Agency for the Prevention of Corruption is substantiated, with an emphasis on its 

components such as competence and internal organizational structure. 

Prevention of corruption is defined as a set of actions aimed at preventing the use 

of official powers and related opportunities for obtaining illegal benefits by 

individuals. It is noted that the prevention of corruption is aimed at preventively 

protecting society from corruption offenses. Its immediate goal is not to prosecute for 

the commission of a corruption offense, but to prevent the emergence of prerequisites 

for corruption (illegal connection with private individuals, material or moral 

dependence of a public official, etc.), to reduce the latency of corrupt acts and to help 

identify their signs in the behavior and life of officials. 

It has been established that joining the National Agency for the Prevention of 

Corruption is a consequence of selection for civil service, acceptance of an act of 

appointing a person to a civil service position, and, if necessary, concluding a civil 

service contract. The procedure for joining the National Agency for the Prevention of 

Corruption is defined as the procedure for taking a civil service position in the 
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National Agency for the Prevention of Corruption regulated by the norms of service 

law and anti-corruption legislation. 

It has determined that the completion of service in the National Agency for the 

Prevention of Corruption within the framework of the procedural approach includes 

joining the service, promotion, solving other issues related to the service (internship, 

professional development, transfer, taking a position of a higher category or 

subcategory civil service, vacation, etc.). 

The presence of specifics of entry and origin of service in the National Agency 

for the Prevention of Corruption is emphasized. It is noted that the employees of the 

anti-corruption institution are subject to established anti-corruption restrictions with 

the maximum requirement of integrity. 

The specifics of the implementation of the powers of the National Agency for the 

Prevention of Corruption in relation to: approval of anti-corruption programs, 

administration of anti-corruption registers, application of anti-corruption restrictions, 

application of financial control measures, as well as other mechanisms for the 

prevention of corruption were studied. 

It was established that the effective interaction of the National Agency for the 

Prevention of Corruption with the public is based on such factors as: 1) the activity of 

the Public Council under the National Agency; 2) the work of the Integrity School of 

the National Agency for Public Activists; 3) training of young specialists; 

4) submission of citizens’ appeals to the National Agency for the Prevention of 

Corruption (including reports of corruption). Attention is focused on conducting an 

anti-corruption examination at the initiative of public associations. 

The ways of implementing the powers of the National Agency for the Prevention 

of Corruption using modern technologies are distinguished depending on the specific 

direction of activity: 1) those implemented within the limits of intra-organizational 

activities; 2) those implemented within the scope of law enforcement activities. 

It is substantiated that the directions of implementation of international standards 

regarding the activities of the National Agency for the Prevention of Corruption in 

Ukraine are reduced to the following trends: 1) formation of effective anti-corruption 

legislation with the definition of administrative and legal standards of behavior of 

employees; 2) detailed demarcation of the competence of specialized bodies for the 

prevention and counteraction of corruption; 3) demonstration of anti-corruption 

policy through interaction with public representatives; 4) implementation of zero 

tolerance for corruption; 5) establishment of interdepartmental cooperation between 

specialized bodies for the prevention and counteraction of corruption and law 

enforcement bodies, other state authorities, judicial bodies, etc. 

Key words: competence, institutional mechanism, National Agency for Prevention 

of Corruption, powers, prevention of corruption, transformation. 
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