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АНОТАЦІЯ 

 

Маслова Я.І. Адміністративно-правове регулювання трансформації 

Національного агентства з питань запобігання корупції. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2022. 

У дисертації на основі комплексного дослідження науково-теоретичних 

положень, а також аналізу чинного законодавства і практики його реалізації, 

визначено адміністративно-правове регулювання трансформації 

Національного агентства з питань запобігання корупції. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення та 

висновки, які мають важливе теоретичне та практичне значення і містять 

наукову новизну.  

У роботі здійснено періодизацію розвитку наукової думки щодо 

становлення, статусу та особливостей функціонування Національного 

агентства з питань запобігання корупції, в результаті чого встановлено 

відсутність комплексних робіт, присвячених безпосередньо проблематиці 

статусно-функціонального призначення Національного агентства з питань 

запобігання корупції та його перефарматування, які б в повій мірі 

враховували положення адміністративно-правової доктрини, положенням 

чинного законодавства та 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 та зміст поняття «запобігання корупції», механізм 

запобігання корупції, функціонування органів публічної адміністрації, 

діяльність антикорупційних інституцій, способи взаємодії держави та 
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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. 

Запропоновано визначати поняття «інституційний механізм 

запобігання корупції» як спосіб організації і здійснення діяльності 

уповноважених суб’єктів щодо впорядкування та створення належних умов 

для унеможливлення корупції (превентивний характер), виявлення та 

присікання корупційних правопорушень та усунення їх наслідків.  

Виокремлено широкий та вузький підхід 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, що мають статус 

органів державної виконавчої влади, зокрема тих, що наділені спеціальним 

статусом. З позиції широкого підходу, до органів, що здійснюють протидію 

та запобігання корупції, належать не лише 1) центральні органи виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, а й також 2) правоохоронні органи, серед 

яких: Національна поліція та органи прокуратури, зокрема Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура, а також 3) органи здійснення правосуддя, 

зокрема Вищий антикорупційний суд. 

Обґрунтовано, що функціонування спеціально уповноваженого 

державного органу, до сфери відання якого належить забезпечення 

формування та реалізація державної антикорупційної політики – 

Національного агентства з питань запобігання корупції, опосередковує 

доктринальне тлумачення його як: 1) органу державної виконавчої влади із 

спеціальним статусом; 2) суб’єкта публічного адміністрування в сфері 

запобігання корупції. Обґрунтовано, що як центральний орган виконавчої 

влади, Національне агентство з питань запобігання корупції володіє 

наступними загальними характеристиками: 1) є відповідальним та 
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підконтрольним перед Верховною Радою України та підзвітний  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 як суб’єкт публічного 

адміністрування, опосередковує наділення цього органу такими ознаками як: 

спрямування діяльності на забезпечення публічного інтересу у вигляді 

запобігання корупції; застосування повноважень виключно у спосіб, якого 

визначено законом; спрямування діяльності на первісно служіння народові, а 

не виконання державно-управлінських функцій. 

У досліджені зазначається, що законодавство, яким врегульовано 

статус та функціонування Національного агентства з питань запобігання 

корупції є системою формально встановлених правил поведінки, які 

містяться у відповідних джерелах права з врахуванням принципу 

субпідрядності, зокрема: 1) конституційний рівень (Конституція України та 

офіційні роз’яснення її положень); 2) міжнародно-правовий рівень 

(наприклад, угоди, конвенції, міжнародні договори); 3) рівень національних 

нормативно-правових актів: а) законів України; б) 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).  

Констатовано, що адміністративно-правовий статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції доцільно розкривати з позиції 

широкого підходу як сукупність законодавчо визначених складових, до яких 

віднесено мету, завдання, компетенцію, внутрішньо-організаційну будову, а 

також порядок прийняття рішень вказаним спеціалізованим органом, які 

характеризують специфічний напрям діяльності та місце Національного 

агентства з питань запобігання корупції у системі  спеціалізованих 

антикорупційних органів.   

Досліджено внутрішній устрій Національного агентства з питань 
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запобігання корупції, та запропоновано його характеризувати як нормативно 

закріплений перелік підрозділів, територіальних та інших органів 

Національного агентства, діяльність яких має на меті реалізацію основної 

мети на завдань Національного агентства з питань запобігання корупції, 

серед яких: 1) керівництво (керівний склад); 2) структурні підрозділи 

(департаменти, управління, відділи, та територіальні органи; 3) допоміжні 

органи (комісії, в тому числі конкурсні, колегії, тощо); 4) апарат 

Національного агентства з питань запобігання корупції. Звернено увагу, що 

специфікою Національного агентства з питань запобігання корупції є 

відсутність його територіальних органів. 

Для цілей окреслення компетенції Національного агентства з питань 

запобігання корупції, виявлено наявність: а) вузького трактування поняття 

«корупція», яке міститься в чинному законодавстві та використовується для 

застосування діючих механізмів запобігання корупції; б) широкого 

трактування, яке включає соціальні, культурні, економічні, політичні аспекти 

корупції як негативного соціального явища та використовується при 

здійснення розвідок у відповідних галузях наукового мислення; 

Обґрунтовано те, що суспільні відносини в сфері запобігання корупції 

це сукупність дій, які спрямовані на недопущення використання службових 

повноважень, пов’язаних з ними можливостей задля отримання незаконних 

вигод особами. Зазначено, що запобігання корупції спрямовано 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 із приватними особами, матеріальній чи 

моральній залежності публічного службовця тощо), зменшення латентності 

корупційних діянь та сприяння виявленню їхніх ознак у поведінці та житті 

посадовців. 

Запропоновано вступ на службу в Національне агентство з питань 

запобігання корупції визначати як наслідок добору на державну службу, 
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прийняття акту 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 із 

службою (стажування, підвищення кваліфікації, переведення, зайняття 

посади вищої категорії чи підкатегорії державної служби, перебування у 

відпустці тощо).   

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.  

Обґрунтовано, 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 і обмежень, що 

одночасно мінімізує ризики погіршення авторитету Національного агентства 

з питань запобігання корупції та негативно вплинути на репутацію 

службовця антикорупційного профілю. 

Спільним для функціонування антикорупційних реєстрів визначено те, 

що вони є електронними інструментами: а) за допомогою яких, Національне 

агентство з питань запобігання корупції реалізує надані повноваження; б) 

складають зміст відокремлених повноважень щодо адміністрування 

визначених антикорупційних реєстрів, що означає обов’язковість їх 
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виконання та відповідальність за якість реалізації. Серед основних проблем 

функціонування антикорупційних реєстрів виокремлено: а) наявність ризиків 

неавторизованого доступу до даних у реєстрі (рольові моделі, створені для 

цілей доступу в реєстрах, не мають розподілення 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 

допомогою фішингової розсилки листів із вірусом або інсценування його 

викрадення. 

Запропоновано розглядати запобігання конфлікту інтересів як 

інструмент запобігання корупції, що застосовується Національним 

агентством з питань запобігання корупції у двох значеннях: 1) як діяльність 

уповноважених суб’єктів, яка спрямована на виявлення можливих причин 

виникнення конфлікту інтересів, вчасне усунення цих причин та вирішення 

конфліктної ситуації у межах чинного законодавства України; 2) 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 та 

врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії корупції. Залежно 

від виду конфлікту інтересів, різнитимуться заходи, що мають бути 

застосуванні для виключення конфлікту інтересів з практичної діяльності.  

Виокремлено ознаки, що притаманні повній перевірці декларацій в 

системі діючих інструментів запобігання корупції: 1) це захід 

антикорупційного фінансового контролю; 2) це захід, що є похідним від 

декларування; 3) це захід, який застосовуються як в обов’язковому, так і в 

факультативному порядку; 4) це захід, можливим наслідком застосування 

якого є притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності. 

Процедурно, проведення повної перевірки антикорупційних декларацій 

реалізується у межах формалізованого та втручального порядку. 
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Залежно від критерію нормативної підстави для здійснення 

антикорупційної експертизи, виділено: обов’язкову та факультативну 

антикорупційну експертизу. Визначено, що процедура антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд 

Верховної Ради України включає стадії: 1) початкова стадія, що реалізується 

через: фіксацію отримання проекту шляхом його реєстрації секретаріатом, 

передання проекту керівником секретаріату Комітету – безпосередньому 

виконавцю; 2) основна стадія, що реалізується через: тиражування проекту 

шляхом його надсилання членам Комітету, підготовку проекту експертного 

висновку щодо відповідності проекту акта вимогам антикорупційного 

законодавства, проведення додаткових консультацій щодо норм 

законопроекту із визначеними суб’єктами, співставлення положень проекту з 

нормами законодавчих актів України, що належать до антикорупційного 

законодавства; 3) підсумкова стадія, що реалізується через: складання 

проекту рішення Комітету, повідомлення суб’єкта права законодавчої 

ініціативи та запрошення його до участі у засіданні Комітету для розгляду 

відповідного проекту акта, надсилання висновку Комітету за призначенням. 

Встановлено, що ефективна взаємодія Національного агентства з 

питань запобігання корупції з громадськістю основується на таких факторах, 

як: 1) діяльність Громадської ради при Національному агентстві; 2) робота 

Школи доброчесності Національного агентства для громадських активістів; 

3) стажування молодих фахівців; 4) подання звернень громадян до 

Національного агентства з питань запобігання корупції (включаючи 

повідомлення про корупцію). Виокремлено ознаки громадського контролю у 

сфері запобігання корупції: 1) суб’єктом здійснення громадського контролю 

є організаційно та функціонально незалежні громадяни та громадські 

об’єднання, а також представники Громадської рада при Національному 

агентстві з питань запобігання корупції; 2) об’єктом контролю є суспільні 

відносини в частині їх фактичної відповідності встановленим вимогам 

антикорупційного законодавства; 3) метою громадського контролю є 
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забезпечення такого стану суспільних відносин, де унеможливлена корупція; 

4) громадський контроль здійснюється виключно у формах, яких 

передбачено законом; 6) результати громадського контролю можуть бути 

підставою для здійснення інших видів публічного контролю, що 

забезпечуються державним примусом. 

Виокремлено способи реалізації повноважень Національного агентства 

з питань запобігання корупції з використанням сучасних технологій залежно 

від конкретного напрямку діяльності: 1) ті, що реалізуються у межах 

внутрішньо-організаційної діяльності та охоплюють цифровізовані підходи 

до ведення діловодства, організацію засідань, планування роботи, розподіл 

повноважень між уповноваженими особами тощо; 2) ті, що реалізуються в 

межах правозастосовної діяльності та охоплюють, наприклад, цифровізовані 

підходи до 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. 

Обґрунтовано, що напрями впровадження міжнародних стандартів 

щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в 

Україні зводяться до таких тенденцій: 1) формування ефективного 

антикорупційного законодавства з визначенням адміністративно-правових 

стандартів поведінки службовців; 2) детальне розмежування компетенції 

спеціалізованих органів із запобігання та протидії корупції; 3) демонстрація 

антикорупційної політики шляхом взаємодії з представниками 

громадськості; 4) впровадження нульової толерантності до корупції; 

5) налагодження міжвідомчого співробітництва між спеціалізованими 

органами із запобігання та протидії корупції та правоохоронними органами, 

іншими органами державної влади, судовими органами тощо. 

Запропоновано напрями запозичення досвіду: 1) Італії в аспекті 

розширення кількості повноважень спеціалізованої антикорупційної 

інституції; 2) Польщі в контексті можливого збільшення повноважень 
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антикорупційного органу щодо здійснення оперативно-розшукової та 

просвітницької діяльності; 3) Австралії 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. 

Ключові слова: запобігання корупції, інституційний механізм, 

компетенція, Національне агентство з питань запобігання корупції, 

повноваження, трансформація.  

 

SUMMARY 

 

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

the National Agency on Corruption Prevention. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of legal sciences 

on the specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhia National University, Zaporizhia, 2022. 

In the dissertation, on the basis of a comprehensive study of scientific and 

theoretical provisions, as well as an analysis of the current legislation and the 

practice of its implementation, the administrative and legal regulation of the 

transformation of the National Agency on Corruption Prevention is determined. As 

a result of the conducted research, new scientific propositions and conclusions 

were formulated, which have important theoretical and practical significance and 

contain scientific novelty. 

In the work, the periodization of the development of scientific opinion 

regarding the formation, status and peculiarities of the functioning of the National 

Agency on Corruption Prevention was carried out, as a result of which it was 

established that there is no comprehensive work devoted directly to the issues of 

the status and functional purpose of the National Agency on Corruption Prevention 
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and its reformatting, which would carry out measures taking into account the 

provisions of the administrative-legal doctrine, the provisions of the current 

legislation and law enforcement activities. The branch-wide terminological aspects 

of the research are outlined. An overview of research on the issue of corruption 

prevention and its institutional support is presented, groups of works are selected 

according to the subject-thematic criterion, in particular those that highlight the 

essence and meaning of the concept of "corruption prevention", the mechanism of 

corruption prevention, the functioning of state administration bodies, the activities 

of anti-corruption institutions, methods of state interaction and society for the 

purpose of preventing corruption, the essence of individual anti-corruption 

measures, the system of subjects of legal relations regarding the prevention of 

corruption, the issue of legal regulation of the activities of anti-corruption 

institutions, as well as relevant international standards, etc. 

It is proposed to define the concept of "institutional mechanism for the 

prevention of corruption" as a way of organizing and carrying out the activities of 

authorized entities with the aim of organizing and creating appropriate conditions 

for preventing corruption (of a preventive nature), detecting and stopping 

corruption. corruption offenses and elimination of their consequences. 

A broad and narrow approach to the interpretation of the system of bodies 

authorized to perform functions related to countering and preventing corruption is 

singled out. It is noted that from the standpoint of a narrow approach to the system 

of anti-corruption bodies, it is expedient to include only those that have the status 

of state executive bodies, in particular those that are endowed with a special status. 

From the point of view of a broad approach, the bodies fighting and preventing 

corruption include not only 1) central executive bodies with special status, but also 

2) law enforcement agencies, in particular: the National Police and prosecutors' 

offices, in particular the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, as well 

as 3 ) bodies of justice, in particular the Higher Anti-Corruption Court. 

It is substantiated that the functioning of the specially authorized state body 

entrusted with the functions of ensuring the formation and implementation of the 
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state anti-corruption policy, the National Agency on Corruption Prevention, 

mediates its doctrinal interpretation as: 1) the body of state power that ensures the 

formation and implementation of the state anti-corruption policy . executive power 

with special status; 2) subject of state administration in the field of corruption 

prevention. It is substantiated that the National Agency for the Prevention of 

Corruption as a central body of executive power has the following general 

characteristics: 1) it is responsible and under the control of the Verkhovna Rada of 

Ukraine and accountable to the Cabinet of Ministers of Ukraine; Ukraine; 

2) formed by the Cabinet of Ministers of Ukraine; 3) extends its powers to the 

entire territory of Ukraine; 4) has a structured internal structure; 5) has a formed 

apparatus. It is noted that the National Agency on Corruption Prevention, as a 

subject of state administration, mediates the endowment of this body with such 

features as: directing activities to ensure public interests in the form of corruption 

prevention; application of powers exclusively in the manner determined by law; 

directing activities to the primary service of the people, rather than the 

performance of state-administrative functions. 

The study notes that the legislation that regulates the status and functioning 

of the National Agency on Corruption Prevention is a system of formally 

established rules of conduct contained in the relevant sources of law, taking into 

account the principle of subcontracting, in particular: 1) the constitutional level 

(the Constitution of Ukraine and official explanations of its provisions); 

2) international legal level (for example, agreements, conventions, international 

treaties); 3) the level of national normative legal acts: a) laws of Ukraine; 

b) subordinate legal acts of authorized entities (for example, the Cabinet of 

Ministers of Ukraine, the President of Ukraine, the National Agency for the 

Prevention of Corruption and other central executive authorities). 

It was established that the administrative and legal status of the National 

Agency on Corruption Prevention should be disclosed from the standpoint of a 

broad approach as a set of legally defined components, which include the purpose, 

tasks, competence, internal organizational structure, as well as the decision-
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making procedure of the specified specialized body, which characterize the 

specific direction of activity and the place of the National Agency on Corruption 

Prevention in the system of specialized anti-corruption bodies. 

The internal organization of the National Agency on Corruption Prevention 

was studied, and it was proposed to characterize it as a normatively established list 

of subdivisions, territorial and other bodies of the National Agency, whose 

activities are aimed at realizing the main goal of the tasks of the National Agency 

on Corruption Prevention, including: 1) management (management staff); 

2) structural subdivisions (departments, administrations, divisions, and territorial 

bodies; 3) auxiliary bodies (commissions, including competition, boards, etc.); 

4) the apparatus of the National Agency on Corruption Prevention. It was noted 

that the specificity of the National Agency on Corruption Prevention is the 

absence of its territorial bodies. 

For the purpose of delineating the competence of the National Agency on 

Corruption Prevention, the presence of: a) a narrow interpretation of the concept 

of "corruption" contained in the current legislation and used for the application of 

existing corruption prevention mechanisms was found; b) a broad interpretation 

that includes social, cultural, economic, and political aspects of corruption as a 

negative social phenomenon and is used when conducting investigations in the 

relevant fields of scientific thinking; 

It is substantiated that public relations in the field of corruption prevention is 

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 is suggested that entry into the service of the National Agency on 
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Corruption Prevention should be defined as a consequence of selection for the 

civil service, acceptance of the act of appointing a person to a civil service 

position, and, if necessary, the conclusion of a civil service contract. The 

procedure for joining the National Agency on Corruption Prevention is defined as 

the procedure for taking a civil service position in the National Agency on 

Corruption Prevention regulated by the norms of service law and anti-corruption 

legislation. It was determined that the completion of service in the National 

Agency on Corruption Prevention 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 of the civil service , being on vacation, etc.). 

It has been proven that the specificity of the status of an employee of the 

National Agency on Corruption Prevention is the dialectical connection of 

simultaneous recognition of the subject as authorized to apply anti-corruption 

measures and the application of these anti-corruption control tools to him. 

It is substantiated that the procedure for applying financial control measures 

to the employees of the National Agency on Corruption Prevention is a sequence 

of actions in the field of corruption prevention regulated by the norms of public 

law, which is aimed at ensuring the integrity of the employees of the specially 

authorized anti-corruption body of the state government and their compliance with 

the legally established requirements and restrictions, which at the same time, it 

minimizes the risks of deteriorating the authority of the National Agency on 

Corruption Prevention and negatively affecting the reputation of an anti-corruption 

official. 

Common to the functioning of anti-corruption registers is the fact that they 

are electronic tools: a) with the help of which the N National Agency on 

Corruption Prevention implements the granted powers; b) make up the content of 

the separate powers regarding the administration of the specified anti-corruption 

registers, which means the obligation of their implementation and responsibility 

for the quality of implementation. Among the main problems of the functioning of 
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anti-corruption registers, the following are highlighted: a) the presence of risks of 

unauthorized access to data in the register (the role models created for the 

purposes of access in the registers are not divided into the necessary categories of 

users. This makes it much more difficult to understand the scope and access to the 

functionality by individual categories of users, and also creates inconsistencies 

with the list of users who have the right to such access in accordance with 

regulatory and legal acts); b) theft of the access key by means of phishing mailing 

of letters with a virus or staging of its theft. 

It is proposed to consider the prevention of conflicts of interest as a tool for 

the prevention of corruption, which is used by the National Agency on Corruption 

Prevention in two senses: 1) as an activity of authorized subjects, which is aimed 

at identifying possible causes of conflicts of interests, timely elimination of these 

causes, and resolution of the conflict situation in within the limits of the current 

legislation of Ukraine; 2) as a separate legal institute of administrative law, which 

is a set of legal norms aimed at regulating the activities of state bodies and other 

legal entities under public law, related to the prevention and settlement of conflicts 

of interest as a way of combating corruption. Depending on the type of conflict of 

interest, the measures that should be applied to exclude the conflict of interest 

from practical activities will differ. 

The signs inherent in the full verification of declarations in the system of 

existing corruption prevention tools are highlighted: 1) it is a measure of anti-

corruption financial control; 2) it is a measure derived from declaration; 3) it is a 

measure that is applied both in a mandatory and optional manner; 4) it is a 

measure, the possible consequence of which is the imposition of administrative or 

criminal liability. Procedurally, the full verification of anti-corruption declarations 

is implemented within the framework of a formalized and interventional 

procedure. 

Depending on the existence of a regulatory basis for conducting an anti-

corruption examination, the following are distinguished: mandatory and optional 

anti-corruption examination. It was determined that the procedure of anti-
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corruption examination of draft legal acts submitted for consideration by the 

Verkhovna Rada of Ukraine includes the following stages: 1) the initial stage, 

which is implemented through: recording of receipt of the project through its 

registration by the secretariat, transfer of the project by the head of the 

Committee's secretariat to the direct executor; 2) the main stage, which is 

implemented through: replication of the project by sending it to the members of 

the Committee, preparation of a draft expert opinion on compliance of the draft act 

with the requirements of anti-corruption legislation, holding additional 

consultations on the norms of the draft law with specified subjects, comparison of 

the provisions of the project with the norms of legislative acts of Ukraine, 

belonging to anti-corruption legislation; 3) the final stage, which is implemented 

through: drawing up a draft of the Committee's decision, notifying the subject of 

the legislative initiative and inviting him to participate in the Committee's meeting 

to consider the relevant draft of the act, sending the Committee's conclusion as 

assigned. 

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

Corruption Prevention 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 on 

Corruption Prevention (including reports of corruption). The signs of public 

control in the field of corruption prevention are highlighted: 1) the subjects of 

public control are organizationally and functionally independent citizens and 

public associations, as well as representatives of the Public Council under the 

National Agency on Corruption Prevention; 2) the object of control is public 

relations in terms of their actual compliance with the established requirements of 

anti-corruption legislation; 3) the purpose of public control is to ensure such a 

state of social relations where corruption is impossible; 4) public control is  carried 

out exclusively in the forms prescribed by law; 6) the results of public control can 

be the basis for the implementation of other types of public control provided by 
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state coercion. 

The methods of implementing the powers of the National Agency on 

Corruption Prevention using modern technologies are highlighted depending on 

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

organizational activities and include digitalized approaches to record keeping, 

organization of meetings, work planning, distribution of powers between 

authorized persons persons, etc.; 2) those that are implemented within the scope of 

law enforcement activities and include, for example, digitalized approaches to 

monitoring and controlling the implementation of legislative acts on ethical 

behavior, prevention and settlement of conflicts of interest in the activities of 

persons authorized to perform the functions of the state or local self-government, 

and persons equal to them. 

It is substantiated that the directions of implementation of international 

standards regarding the activities of the National Agency on Corruption 

Prevention 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. 

The areas of borrowing experience are proposed: 1) Italy in the aspect of 

expanding the number of powers of the specialized anti-corruption institution; 

2) Poland in the context of a possible increase in the powers of the anti-corruption 

body to carry out investigative and educational activities; 3) Australia in the 

context of the introduction within the National Agency on Corruption Prevention 

of the position of the Commissioner for the Prevention of Corruption with the 

determination of his powers regarding the possibility of conducting investigative 
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actions, in particular surveillance, searches, interception of information. 

Key words: competence, institutional mechanism, National Agency on 

Corruption Prevention, powers, prevention of corruption, transformation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасному світі корупція 

виступає ерепоною до становлення демократичної 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 
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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 

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. 

Вказане підтверджує той факт, що наукове супроводження цієї 

тематики не в повній мірі слідує громадським очікуванням та опосередковує 

потреби в поліпшенні. В указаних умовах актуалізовано аспекти уточнення 

понять і категорій, які використовуються в сфері запобігання корупції, 
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розробки пропозицій, які направлені на покращення діючого законодавства, 

та надання рекомендацій для правозастосовної практики, які спричиняють 

поліпшення відносин 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. 
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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 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;  
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– 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;  

– 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 
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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 
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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.  

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 



32 
 

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», «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 
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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; 

– зміни до Закону України «Про запобігання корупції».  
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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; 

– 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. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою працею, що відображає результати проведеного 

дослідження. Сформульовані в ньому теоретичні положення, висновки та 

пропозиції були одержані здобувачкою в ході аналізу й детального 

використання в роботі науково-інформаційних, нормативних джерел та 

матеріалів в сфері 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

ЯК СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО  

СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

1.1 Історіографія наукової думки щодо адміністративно-правового 

регулювання статусу Національного агентства з питань запобігання 

корупції   

 

Прагнення України набути членства в ЄС та НАТО має наслідком 

ратифікації та прийняття положень численних міжнародних нормативно-

правових актів, зокрема тих, що присвячені запобіганню та протидії корупції, 

проведенню та реалізації державної антикорупційної політики, а також 

створенню спеціальних центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, що має на меті визначення комплексу адміністративно-правових 

засобів запобігання корупції, зокрема в діяльності органів публічної влади.  

Еволюція законодавчих положень щодо закріплення сутності та змісту 

корупції як шкідливого соціально-економічного явища та заходів щодо 

боротьби з нею виявляється шляхом послідовного прийняття наступних 

ключових нормативно-правових актів:  

1) Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю»;  

2) Закону України «Про боротьбу з корупцією»;  

3) Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;  

4) Закону України «Про запобігання корупції».  

Відповідно до вказаного, доцільним виявляється провести хронологію 

становлення спеціалізованого превентивного антикорупційного органу шляхом 

відокремлення періодів: 1) з 1993 року – по 1995 роки; 2) з 1995 року – по 2011 

роки; 3) з 2011 року – по 2014 року; 4) з 2014 року – по наш час. При цьому 

звернемо увагу, якщо законодавство щодо запобігання та протидії корупції в 

Україні почало формуватися з 1995 року, то серйозні оновлення його змісту 
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згідно положень міжнародних стандартів розпочалося після 2000-х років [10, с. 

241]. 

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» є історично першим актом, який хоча не 

розкривав понять «корупція» та «корупційні правопорушення», але відносив 

останніх до різновиду організованої злочинності. Тобто визначення такого 

діяння як корупція розкривалося з позиції кримінального правопорушення, що 

були вчинені щляхом створенням та функціонування організованих злочинних 

формувань (ст. 1). Означеним Законом також було визначено перелік 

державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою 

злочинністю, серед яких: 1) спеціально створені для боротьби з організованою 

злочинністю державні органи; та 2) державні органи, які беруть участь у 

боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них 

інших основних функцій (ст. 5).  

У редакції 1993 року до першої групи спеціалізованих на боротьбі з 

організованою злочинністю органів (положення про яких наразі втратили 

чинність) належали наступні:  

а) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю при Президенті України;  

б) спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України;  

в) спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Служби безпеки України.  

Примітним є те, що саме Координаційний комітет по боротьбі з 

корупцією і організованою злочинністю при Президенті України містив чітку 

вказівку на те, що вказаний орган уповноважений реалізовувати заходи щодо 

боротьби з корупцією, що дає розцінювати його як попередника сучасного 

спеціалізованого превентивного антикорупційного органу – Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 
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Правовий статус Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю при Президенті України визначено ст. 8 Закону 

України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», відповідно до якої Комітет здійснює координацію діяльності всіх 

державних органів, на які покладено обов’язки здійснювати боротьбу з 

корупцією та, відповідно, утворюється у складі керівництва таких органів, 

зокрема у складі Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ 

України, Голови Правління Національного банку України, начальника 

Головного управління державної податкової служби України тощо.  

 На виконання мети створення органу, до компетенції Координаційного 

комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю віднесено: 

а) здійснення координації діяльності органів, які беруть участь у боротьбі 

з організованою злочинністю;  

б) розробка стратегії та рекомендацій щодо тактики боротьби з 

організованою злочинністю; 

в) організація співробітництва з питань боротьби з організованою 

злочинністю з відповідними органами інших держав та міжнародними 

установами; 

г) підготовка щорічних і спеціальних доповідей про стан організованої 

злочинності в Україні, основні напрями та результати боротьби з нею і 

внесення їх на розгляд Президента України та Верховної Ради України; 

д) вирішення питань щодо розпорядження фондом сприяння боротьбі з 

організованою злочинністю [268]. 

Станом на тепер положення статті 8 щодо функціонування 

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю при Президенті України починаючи з 2004 року є такими, що 

втратили чинність з підстави невідповідності Конституції України. 

Обґрунтуванням Рішення Конституційного Суду № 9-рп/2004 від 07.04.2004 

року звертається увага, що визнання створення такого державного органу при 

Президентові України є неконституційним з наступних підстав:  
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1) Президент України може створювати консультативні, дорадчі та інші 

допоміжні органи і служби, завданням яких є сприяння Президентові України в 

реалізації його конституційних повноважень;  

2) Верховна Рада України згідно з Конституцією України не наділена 

повноваженнями створювати при Президентові України будь-які органи;  

3) Всі 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. Тобто, саме на підставі того, що 

Верховна Рада України згідно з Конституцією України не наділена 

повноваженнями створювати при Президентові України будь-які органи, 

положення статті 8 Закону щодо створення Координаційного комітету по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України 

як державного органу із спеціальним статусом, є неконституційним як таке, що 

суперечить статтям 19, 85 Конституції України [298]. 

Що стосується наукових праць в контексті Закону України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та, 

відповідно, визначення правового статусу колишнього Координаційного 

комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при 

Президентові України, то відзначимо невелику їх кількість та відсутність 

ґрунтовних робіт, що б найбільш глибоко розкривали дану тему. Переважно 

наукові доробки на період до 1995 року стосувалися місця визначення корупції 

в державному ладі та окреслення її суттєвої проблеми правової держави. 

Можна відзначити таких дослідників, як В. Якушика [343], М. Мельника [161], 

О. Дудорова [71], Є. Тємнова [320], що визначали корупцію як явище 

соціально-економічного характеру, тобто надавали їй економічного підґрунтя, з 

одного боку, а з іншого боку надавали явищу корупції соціального характеру, 

тобто надавали управлінських характеристик. При цьому, звернемо увагу, що 

оскільки ґрунтовне дослідження корупції не здійснювалося, вона охоплювалася 

поняттям «організована злочинність».  
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А.І. Долгова та С.В. Ванюшкін характеризували корупцію як соціальне 

явище, що об’єктивується шляхом підкупу, продажності державних або інших 

службовців для задоволення особистих або у вузько групових, корпоративних 

інтересів через використання офіційних службових повноважень та пов’язаних 

з ними авторитету й можливостей [125, с. 501]. B.C. Лукомський досліджуючи 

кримінальну відповідальність за дачу хабара та посередництво в хабарництві, 

приходить висновку, що підкуп посадових осіб (хабар) проявляється як одна зі 

складових корупції [136, с. 4]. Підтримуючи таку позицію B.C. Комісаров 

звертає увагу, що підкуп доцільно розцінювати як першу форму прояву 

негативного явища корупції, під яким необхідно розуміти використання 

суб’єктом управління своїх владних повноважень усупереч інтересам служби з 

особистої заінтересованості [114, с. 26-30].  

Також відбулася спроба окреслення основних причин корупції. 

В. Якушик досліджуючи основні причини формування та посилення явища 

корупції в Україні на початку 1990-х рр. обґрунтовує наступні: 1) дезінтеграція 

більшості механізмів контролю та планування; 2) феодалізація державних 

підприємств, що призвело до зосередження грошових мас у державних 

посадовців та структурної економічної кризи; 3) прив’язаність України до 

єдиного народногосподарського комплексу СРСР [343, с. 204]. 

Наступним нормативно-правовим актом, яким здійснювалося 

регулювання сфери запобігання корупції після втрати чинності Закону України 

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», 

став Закон України «Про боротьбу з корупцією». Преамбулою зазначеного 

Закону зверталася увага, що боротьба з корупцією здійснюється на основі чіткої 

правової регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб. Порівняно із попереднім Законом, Закон 

України «Про боротьбу з корупцією» вперше закріпив поняття корупції та 

перелік корупційних діянь, що дало змогу провести розмежування та 

відокремити корупцію від організованої злочинності. Так, згідно статті 1, 
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корупцією є діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що 

спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Що стосується 

переліку корупційних діянь, то до них було віднесено наступні:  

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг 

або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) 

шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх 

фактичної (дійсної) вартості; 

 б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 

кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна 

з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним 

законодавством [209]. 

Вперше відбулося виділення переліку суб’єктів корупційних діянь та 

інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, до яких віднесено таких осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави: а) державних службовців; б) 

Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-

міністрів, міністрів; в) народних депутатів України, депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутатів сільських, селищних, міських, 

районних у містах, районних, обласних рад; г) посадових осіб місцевого 

самоврядування; ґ) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших 

військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби). За 

вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

вказані суб’єкти несуть адміністративну відповідальність, натомість питання 

про кримінальну, цивільно-правову та матеріальну відповідальність за 

корупційні діяння вирішується відповідно до вимог чинного законодавства 

(стаття 3).  

Закон України «Про боротьбу з корупцією» здійснено оновлення підходу 

до відокремлення органів, що уповноважені здійснювати боротьбу з корупцією, 

серед яких відповідні підрозділи: а) Міністерства внутрішніх справ України; а-
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1) податкової міліції; б) Служби безпеки України; в) органів прокуратури 

України; г) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (стаття 

4). При цьому, контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією 

було покладено на Верховну Раду України безпосередньо, а також на Комітет 

Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією [209].   

Тобто на відміну від попереднього розподілення органів боротьби із 

корупцією на 1) спеціально створених для боротьби з корупцією та 2) органів, 

які лише беруть участь у боротьбі з корупцією в межах виконання покладених 

на них інших основних функцій, Закон України «Про боротьбу з корупцією» 

звертає увагу лише на другу групу органів, відносячи до них спеціалізовані на 

боротьбі із корупцією підрозділи як органів виконавчої влади, так і 

правоохоронних органів. На зміну попередньому спеціалізованому 

Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю при Президентові України доопрацьовано та створено Комітет 

Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією. 

До основних повноважень Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією увійшли наступні:  

а) здійснення контролю за виконанням законодавства про боротьбу з 

корупцією та організованою злочинністю, перевірка діяльності спеціальних 

підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки 

України і підрозділів Національної поліції; 

б) підготовка законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією і 

організованою злочинністю; 

в) вивчення практики застосування законів органами, які ведуть 

боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, з метою вдосконалення 

законодавства та діяльності з питань боротьби з корупцією;  

г) надання згоди на створення і ліквідацію спеціальних підрозділів по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю органів Міністерства 
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внутрішніх справ України, Національної поліції та інших органів і 

підрозділів, створених для боротьби з корупцією та організованою 

злочинністю, а також призначення на посади та звільнення з посад керівників 

спеціальних підрозділів. Означені органи зобов’язані також не рідше одного 

разу на рік звітувати про свою діяльність та надавати Комітету Верховної 

Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

інформацію про свою діяльність, за винятком інформації, що може призвести 

до розголошення даних про осіб, які негласно співробітничають із 

спеціальним підрозділом по боротьбі з організованою злочинністю [268].  

Що стосується наукових доробків щодо дослідження явища корупції в 

контексті Закону України «Про боротьбу з корупцією» та, відповідно, 

визначення правового статусу Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією, то відзначимо 

актуалізацію даної теми як предмету наукових пошуків. Наукові праці на 

період до 2011 року продовжували пошук визначення корупції як вагомої 

перешкоди у функціонуванні правової держави, при цьому, відбулося 

заперечення ототожнення понять «корупція» та «організована злочинність». 

Так, за переконанням Л.В. Багрія-Шахматова, корупцією є явище, яке 

виникає, коли представники апарату державної влади незаконно 

використовують своє службове становище в корисливих цілях, для 

особистого збагачення всупереч інтересам служби, та яке шкодить апарату 

державної влади і пов’язаним з його розладом управлінню [20, с. 23]. 

М.І. Мельник у монографії «Корупція – корозія влади (соціальна 

сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії)», провівши аналіз підходів 

до трактування поняття «корупція», звернув увагу, його необхідно 

досліджувати широкоформатно, оскільки дане поняття необхідно 

відмежувати від інших суспільно небезпечних явищ, таких, як хабарництво, 

організована та економічна злочинність тощо, з метою належної кваліфікації 

цього ганебного явища, а також розробки дієвих заходів щодо попередження 

та протидії [162, с. 58].  
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О.В. Терещук у дисертації на тему «Адміністративна відповідальність 

за корупційні правопорушення» розглядає явище корупції у двох аспектах, 

зокрема: 1) як протизаконне діяння осіб, які уповноважені на виконання 

функцій держави, спрямовані на особисте збагачення, та 2) як стійкий зв'язок 

представників владно-управлінських структур зі злочинним середовищем і 

сприяння йому у проведенні протиправної діяльності за рахунок 

використання наданих державою повноважень. Крім того, автором вперше 

схарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки корупційних діянь та 

інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також розкрито 

особливості адміністративної відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень, серед яких:  

а) особлива підстава: структура поравопорушення, що стосується 

корупції;  

б) специфіка структури (юридичного складу) корупційного 

правопорушення, виокремлені родовий (якими є державний порядок та 

встановлений управлінський порядок) та безпосередній (якими є стабільне  

виконання уповноваженими особами своїх повноважень) об’єкти посягання; 

формальний склад зазначеного правопорушення, спеціальний суб’єкт; 

в) більш жорсткі санкції (штраф від 15 до доходів громадян);  

г) наявність дисциплінарної відповідальності окрім адміністративної 

(зокрема процедура усунення з посади або від виконання функцій держави), 

та правових заборон іншого виду (заборона балотування у депутати або на 

виборні посади протягом п’яти років, заборона займати посаду в державному 

апараті протягом трьох років) [318, с. 9-10].  

Досліджуючи сутність корупції у дисертаційному дослідженні 

«Корупція як соціально-політичний феномен» Є.В. Невмержицький звертає 

увагу, що держава самостійно не може побороти корупцію, оскільки її 

структури і органи є головними носіями цього феномену, а тому вона не 

може боротися сама з собою. В обмеженні цього явища мають бути 

об’єктивно зацікавлені суспільство, його найбільш активні члени та їх 
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громадські об’єднання. Автором також виокремлено особливості української 

моделі корупції серед яких:  

1) глибоке її проникнення у політичну діяльність;  

2) неприпустимо широке втягування у корупційні відносини 

працівників правоохоронних органів та судів;  

3) тісний зв’язок корупції з економічною злочинністю і «тіньовою» 

економікою, які її фінансово живлять;  

4) відкрите зростання бізнесу і влади, що стало основою створення 

потужних фінансово-політичних кланів з кримінальним забарвленням;  

5) ураження корупцією життєво важливих інститутів суспільства та 

перетворення її на функціонально важливий спосіб їх функціонування [175, 

с. 18]. 

Досить ґрунтовним дослідженням явища корупції виступає монографія 

«Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження», в якій автори 

зробили спробу з’ясувати наслідки корупції, розподіливши їх по групам, 

серед яких: 1) Зовнішня сфера держави: втрата країною політичних та 

економічних позицій на міжнародній арені; погіршення її іміджу; перешкоди 

у вступі в авторитетні міжнародні організації або виключення з них; 

міжнародна ізоляція та застосування міжнародних санкцій тощо; 2) 

Внутрішня сфера держави, до яких віднесено наслідки в політичній, 

економічній, соціальних сферах тощо, зокрема: 

а) Політичні наслідки корупції: зниження рівня легітимності політичної 

влади, відчуження влади від народу, підпорядкування державної влади 

приватним інтересам, що порушує принципи її функціонування, 

демократичні засади суспільства і держави, а також підриває політичну 

систему тощо; 

б) Економічні наслідки корупції: підрив економічної системи держави, 

монополізація економіки, гальмування розвитку ринкових відносин, 

зростання недобросовісної конкуренції, тінізації економіки тощо;  
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в) Морально-психологічні наслідки корупції: деморалізація 

суспільства, девальвація моральних цінностей, знищення духовних та 

моральних устоїв, сприяння поширенню у суспільстві кримінальної 

психології тощо; 

г) Правові наслідки корупції: обмеження реалізації правових принципів 

функціонування держави (верховенства права, законності, невідворотності 

відповідальності); суттєве обмеження конституційних прав і свобод людини і 

громадянина; грубе порушення встановленого законом порядку здійснення 

повноважень посадовими і службовими особами органів державної влади, 

поширення в країні правового нігілізму тощо; 

д) Соціальні наслідки корупції: поглиблення нерівності громадян, 

збільшення напруги в суспільстві [122, с. 146-148]. 

Крім того, відбувається дослідження корупції на всіх рівнях, що дає 

змогу здійснити її класифікацію на 1) незначну корупцію (або побутову); 2) 

значну корупцію та 3) політичну корупцію. В свою чергу, досить цікавим є 

тлумачення побутової корупції, під якою необхідно розуміти повсякденне 

зловживання посадовими особами органів державної влади та місцевого 

самоврядування владою в закладах охорони здоров’я, освіти, школах, 

дошкільних закладах та інших державних установах під час отримання 

громадянами державних послуг.  Специфікою побутової корупції є те, що 

вона не має вагомого впливу, який здатен провести деформацію політики та 

форми державного управління, а також здійснювати маніпулювання 

політикою, натомість займає найнижчу ланку виникнення корупції, що 

здатна перерости в корупцію більшого рівня [ 310, c. 175].  

Ще одним нормативно-правовим актом, яким здійснюється 

регулювання запобігання та протидії корупції виступає Закон України «Про 

засади запобігання і протидії корупції». Означеним Законом значно 

розширено та деталізовано антикорупційну сферу і пов’язані з нею категорії, 

надано нове визначення корупції з акцентом на її об’єктивні ознаки, до яких 

віднесено: 1) одержання неправомірної вигоди, 2) прийняття 
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обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, 3)  

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу 

іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень. 

Виокремлено визначення понять «неправомірна вигода», «конфлікт 

інтересів», «близькі особи», «суб’єкт декларування» та «корупційне 

правопорушення», під яким розуміють умисне діяння, що містить ознаки 

корупції та вчинене посадовою особою (суб'єктом відповідальності за 

корупційні правопорушення), за яке законом настає кримінальна, 

адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.  

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачив 

змінений перелік суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і 

протидії корупції, серед яких:  

1) Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури 

України;  

2) Органи державної влади;  

3) Кабінет Міністрів України;  

4) спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики 

(яким в подальшому стало Національне агентство з питань запобігання 

корупції);  

5) спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, якими є 

органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою 

злочинністю Міністерства внутрішніх справ, а також в подальшому 

Національне антикорупційне бюро України тощо.  

Додатково Законом було розроблено чіткий перелік заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію корупції. До сказаних заходів 

віднесено: а) обмеження щодо використання службового становища (стаття 

6); б) обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності (стаття 7); в) обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) 

(стаття 8); г) обмеження щодо роботи близьких осіб (стаття 9); д) обмеження 
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щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10); е) 

проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття 

посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування (стаття 11) [225]. Із врахуванням вимог Закону, 

подарунками, які дозволяються приймати державними службовцями є 

подарунки, що одержані від родини, давніх друзів, які можуть подарувати 

подарунок з нагоди, особистого свята – дня народження, ювілею або 

загальновизнаного свята (Новий рік, Міжнародний жіночий день) за умови, 

що такі дарунки не мають впливу на процес прийняття державними 

службовцями правомірних рішень. Також до дарунків, що дозволяється 

приймати державними службовцями є ділові дарунки (сувеніри) та прояви 

гостинності (запрошення на каву або ділову вечерю) у скромних масштабах, 

які широко використовуються для налагодження добрих ділових відносин  і 

зміцнення робочих стосунків. Умовами прийняття таких подарунків та 

проявів гостинності виявляється те, що такі подарунки та прояви гостинності 

не будуть систематичними та не впливатимуть на прийняття державними 

службовцями рішень або не створюватимуть враження, що це може впливати 

на їхні рішення [107, с. 159].  

Окремо звертає на себе увагу стаття 12 Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», якою встановлюється обов’язок суб’єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення подавати щорічно до 1 

квітня декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за минулий рік та які вносяться до Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування [225] та перевіряються відповідно до спеціального 

Порядку [200]. З метою деталізації та роз’яснення вказаної норми, у 2018 

році було проведено тренінгові навчання для працівників уповноважених 

підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції органів влади 
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стосовно організаційно-правового аспекту запобігання корупції та 

функціонування системи електронного декларування [16].  

Міністерством юстиції України були розроблені Методичні 

рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та 

органах місцевого самоврядування», частиною 10 яких визначено суб’єктів 

декларування, строки та порядок подання декларацій, правила заповнення 

декларацій, а також положення щодо перевірки декларацій та 

відповідальності за їх неподання. Актуальним залишається положення про 

те, що на суб’єктів декларування (суб'єкти відповідальності за корупційні 

правопорушення) покладено обов’язок декларувати не лише свій майновий 

стан, а й також майновий стан членів сім’ї. При цьому, до членів сім’ї 

належать особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі 

повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою й піклуванням, інші 

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі. Таким чином, згідно Методичних рекомендацій, особа 

може бути віднесена до членів сім’ї для цілей заповнення декларації за 

наявності сукупності таких ознак: 1) спільне проживання; 2) пов’язаність 

спільним побутом; 3) наявність взаємних прав та обов’язків із декларантом. 

Проте дане положення не застосовується до осіб, які перебувають у шлюбі, 

що визнаються членами сім’ї незалежно від вказаних ознак [165]. 

Беручи до уваги потребу розкриття окремих положень Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції», наукові праці цього періоду 

продовжують досліджувати явище корупції, надаючи йому нових 

характеристик та ознак. Так, на думку В. Соловйова корупція є феноменом 

глобалізаційного світу. Автор приходить висновку, що глобалізація призвела 

до «дифузії корупції», безперешкодного поширення цього соціального явища 

на багато країн, що негативно позначається на всіх сферах їх суспільного 

життя, тобто набуття нею транснаціональних ознак [309, с. 33]. 
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О.П. Лук’янов звертає увагу, що явище корупції має всі ознаки архетипу, 

оскільки діє на підсвідомому рівні, набув сформованого вигляду у первісну 

доісторичну добу як «доцивілізаційна» форма поведінки, яка під час 

соціального розвитку набула сучасних форм вираження в державному 

управлінні. Архетипічний характер корупції додатково підтверджується і її 

стійким високим рівнем сприйняття у нерозвинутих суспільствах. Архетип 

корупції тісно пов’язаний з первісним архетипом влади, від цього існує 

підсвідоме сприйняття державного управління як джерела корупції, а 

державного службовця як потенційного корупціонера [135, с. 30].  

К.А. Кононенко та Т.В. Черненко приділили увагу дослідженню загроз та 

способів запобігання побутовій корупції в освітній галузі, під якою необхідно 

розуміти перешкоду для реалізації права людини на освіту, та виокремили 

наступні заходи подолання побутової корупції в галузі освіти: 1) надання 

правової допомоги з метою подолання корупції у сфері, підтримка 

громадянським суспільством місцевих цивільних позовів з метою 

відшкодування витрат та підтримки громадських інтересів; 2) забезпечення 

вільного доступу до інформації, яка стосується розподілу та використання 

фінансових та інших матеріальних ресурсів, що отримуються навчальними 

закладами різних форм власності; 3) широке оприлюднення щорічних звітів з 

фінансової діяльності навчальних закладів на офіційних сайтах; 4) 

запровадження порівняльної звітності навчальних закладів за схемою «середній 

бал атестата учня – середній бал ЗНО, річний бал із обраного предмета – 

відповідний предметний бал ЗНО»; 5) підвищення кваліфікації працівників 

сфери освіти з метою кращого розуміння освіти якнайважливішого інструменту 

у протидії корупції [119, с. 127].  

Хронологічно останнє місце в системі нормативно-правових актів, що 

регулюють запобігання та протидію корупції є Закон України «Про запобігання 

корупції», який був прийнятий одночасно з прийняттям Антикорупційної 

стратегії на 2014-2017 роки. Вказаний Закон є логічним завершенням еволюції 

нормативної основи щодо визначення правових та організаційних засад 
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функціонування системи запобігання корупції в Україні та складається з таких 

розділів:  

1) Загальні положення, якими визначено значення термінів «корупція», 

«корупційне правопорушення», «антикорупційна експертиза», «потенційний 

конфлікт інтересів», законодавство у сфері запобігання корупції та суб’єктів, на 

яких поширюється дія Закону;  

2) Розділ, яким визначається правовий статус Національного агентства з 

питань запобігання корупції та його працівників, які є державними 

службовцями;  

3) Особливості формування та реалізації антикорупційної політики;  

4) Запобігання корупційним та пов’язаними з  корупцією правопорушень, 

зокрема обмеження щодо одержання подарунків, щодо сумісництва тощо;  

5) Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;  

6) Правила етичної поведінки;  

7) Фінансовий контроль, що регламентує особливості подання декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування;  

8) Захист викривачів, тобто суб’єктів, що здійснюють повідомлення про 

вчинення корупційного правопорушення;  

9) Інші механізми запобігання та протидії корупції, зокрема 

антикорупційна експертиза та спеціальна перевірна тощо;  

10) Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб та затвердження 

спеціальної антикорупційної програми;  

11) Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією 

правопорушення, відшкодування збитків та відновлення порушених прав та 

інтересів;  

12) Міжнародне співробітництво, міжнародні договори та обмін 

інформацією;  

13) Прикінцеві положення.  
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Згідно ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції», центральним 

органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує 

формування та реалізує державну антикорупційну політику є Національне 

агентство з питань запобігання корупції. Вказаний орган є відповідальним 

перед Верховною Радою України та підзвітним Кабінету Міністрів України. 

Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до 

Конституції України та інших законів України. Відповідно до положень Звітів 

про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції за 2017 

та 2018 роки, звертається увага, що місією діяльності даного антикорупційного 

органу є запобігання корупції та сприяння формуванню доброчесності та 

нульової терпимості до корупції [223, c. 5]. 

Натомість, виконання функцій щодо запобігання та протидії корупції 

не обмежуються виключно Національним агентством. Статтею 1 Закону 

відбулося закріплення терміну «спеціально уповноважені суб’єкти у сфері 

протидії корупції» та одночасне закріплення переліку вказаних суб’єктів, до 

яких віднесено 1) органи прокуратури, 2) Національної поліції, 3) 

Національне антикорупційне бюро України, 4) Національне агентство з 

питань запобігання корупції. При цьому, інституційна складова механізму 

запобігання та протидії корупції є ширшою, оскільки виходить за межі 

діяльності вказаних утворень, шляхом врахування інших органів, основними 

завданнями яких є формування та реалізація антикорупційної політики. Так, 

відповідно до ст. 531 Закону, державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи 

публічного права та юридичні особи, зобов’язані забезпечити 

функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень [223]. 

Вказаний перелік є наведеним не в повному обсязі, оскільки не 

враховує інші органи, окремі функції яких спрямовані на реалізацію завдання 

із запобігання та протидії корупції. розмірковуючи щодо системи органів 

запобігання корупції в Україні, Д.В. Єренко відносить до них не лише 
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Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з 

питань запобігання корупції, а й також Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та 

Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми [76, с. 60-70]. Дещо 

ширший перелік антикорупційних органів наводить О. Пархоменко-Куцевіл, 

відносячи до останніх: 1) Національне антикорупційне бюро України; 2) 

Національне агентство з питань запобігання корупції; 3) органи Національної 

поліції України; 4) органи прокуратури, зокрема Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратуру; 5) Державне бюро розслідувань; 6) 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 7) Вищий 

антикорупційний суд [187, c. 34].   

На нашу думку, систему органів, уповноважених здійснювати протидію 

та запобігання корупції, необхідно розподілити на дві групи: 

1) Органи державної, які беруть участь у протидії та запобіганні 

корупції, до яких віднесено: а) Президент України; б) Верховна Рада 

України; в) Кабінет Міністрів України; г) Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування; д) органи влади Автономної Республіки Крим; е) 

юридичні особи публічного права; 

2) Cпеціально створені та/або уповноважені на здійснення протидії та 

запобігання корупції органи, серед яких: а) Національне антикорупційне 

бюро України; б) Національне агентство з питань запобігання корупції; в) 

органи Національної поліції України; г) органи прокуратури, зокрема 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру; д) Вищий антикорупційний 

суд; е) Державне бюро розслідувань; ж) Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів. 

Спеціально створених та/або уповноважених на здійснення протидії та 

запобігання корупції органів доцільно розглядати з позиції широкого та 
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вузького підходів. З позиції вузького підходу, до системи органів протидії та 

запобігання корупції доцільно відносити виключно тих,  що мають статус 

органів державної виконавчої влади, зокрема таких центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, як: 1) Національне 

антикорупційне бюро України; 2) Національне агентство України з питань 

запобігання корупції; 3) Національне агентство України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів. З позиції широкого підходу, до органів, що здійснюють протидію 

та запобігання корупції, доцільно відносити не лише 1) центральні органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, а й також 2) правоохоронні 

органи, серед яких Національна поліція та органи прокуратури, зокрема 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також 3) органи здійснення 

правосуддя, зокрема Вищий антикорупційний суд.  

Аналізуючи діяльність уповноважених на протидію корупції суб’єктів 

В.Д. Гвоздецький акцентує увагу, що антикорупційна діяльність обов’язково 

повинна брати за основу принципи верховенства права, відкритості та 

прозорості діяльності посадових осіб, участі громадськості у заходах щодо 

запобігання і протидії корупції, невідворотності юридичної відповідальності 

за вчинення особою корупційного правопорушення тощо [49, c. 383-384]. 

Схожу позицію має Г.Д. Заброда, який виокремлює не лише принципи 

здійснення антикорупційної діяльності, а й принципи взаємодії суб’єктів 

запобігання та протидії корупції, до яких належать: законність, економічна 

доцільність, плановість, гласність, комплексність, спільність інтересів, 

паритетність (рівність), спеціалізованість, пропорційність відповідальності за 

наслідки взаємодії, розподілення компетенції, комплексне використання сил 

та засобів взаємодіючих сторін тощо [78, с. 75]. 

Що стосується Національного агентства України з питань запобігання 

корупції, то налічуємо чисельну кількість ґрунтовних праць, що розкривають 

його адміністративно-правовий статус. На думку В. Волика, Національне 

агентство є спеціалізованим інститутом, багатоцільовою установою, що 
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створена з метою зосередження в межах однієї установи всіх основних 

функцій щодо попередження і боротьби з корупцією. Згадана модель органу 

боротьби з корупцією забезпечує реалізацію багатьох функцій у боротьбі з 

корупцією, а саме: розробка політики, здійснення контролю за деклараціями 

про доходи посадових осіб, аналітична діяльність, проведення навчання та 

надання консультацій щодо ризику корупції, технічна допомога, взаємодія з 

громадянським суспільством, здійснення відкритого доступу до інформації, 

моніторинг тощо [44, с. 16-17].  

Беручи до уваги думку О.Г. Бондарчука стосовно комплексності 

поняття «протидія корупції», що виражається у виявленні, усуненні або 

обмеженні факторів, що створюють умови або сприяють проявам корупції, 

доцільно зробити висновок, що протидія корупції є більш широким поняттям 

та охоплює поняття запобігання корупції [30]. Вказане дає підстави 

розмірковувати щодо трансформації Національного агентства з питань 

запобігання корупції в Національне  агентства з питань протидії корупції.  

Досліджуючи правову природу Національного агентства у 

дисертаційному дослідженні «Адміністративно-правовий статус 

Національного агентства з питань запобігання корупції» Іванов О.В. із 

врахуванням специфіки завдань та повноважень означеного органу 

виокремлює наступні форми діяльності Національного агентства України з 

питань запобігання корупції: 1) Правові форми діяльності, тобто спрямовані 

на здійснення винятково компетенційних повноважень та завдань як 

центрального органу виконавчої влади та до яких віднесено: установчу, 

нормотворчу, правозастосовну, контрольно-моніторингову та 

інтерпретаційну; 2) Організаційно-забезпечувальні форми діяльності, тобто 

такі, що реалізовуються з метою матеріального та технічного забезпечення 

діяльності апарату центрального органу виконавчої влади та мають 

обслуговуючий характер, серед яких:  матеріально-технічна, інформаційна, 

координаційна форми тощо [96, с. 161]. Погоджуючись з тим, що основу 

адміністративно-правового статусу Національного агентства України з 
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питань запобігання корупції становить саме компетенція органу, 

І.В. Галашан здійснює класифікацію прав, якими наділене Національного 

агентства шляхом виокремлення: 1) права на доступ до інформації; 2) права 

на координаційну діяльність у сфері запобігання корупції; 3) права на 

здійснення контрольно-наглядової діяльності; 4) права на вжиття заходів 

реагування 5) права на здійснення нормотворчої діяльності; 6) права на 

здійснення методологічно-аналітичної діяльності [48, c. 121]. 

Б. Прокопів здійснюючи розмежування антикорупційних органів,  таких 

як Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство 

України з питань запобігання корупції зазначає, що якщо Національне 

антикорупційне бюро України має на меті боротьбу з корупцією та 

корупційними правопорушеннями в особливо великих розмірах (якщо сума 

неправомірної вигоди перевищує 500 мінімальних заробітних плат), то 

Національне агентство з питань запобігання корупції виконує 

попереджувальну функцію щодо перевірки декларацій державних 

службовців, розкриття будь-якої інформації про факти корупції або 

зловживання посадою. Тобто, на відміну від Національного 

антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та 

інших правоохоронних органів у сфері протидії корупції, головною 

функцією Національного агентства є запобігання вчиненню корупційних 

правопорушень [290, с. 146].  

Однак, як орган запобігання корупції, Національне агентство України з 

питань запобігання корупції не позбавлено як ризику вчинення його 

посадовими особами корупційних правопорушень, так і окремих 

недосконалостей його правового регулювання.  На думку А. Дрика, існують 

п’ять ключових проблем в діяльності означеного антикорупційного органу, 

серед яких: 1) Обрання керівництва за політичними квотами, а не за рівнем 

професійності та кваліфікованості, що опосередковує здійснення окремих 

зовнішніх впливів; 2) Повільне та неефективне, конфліктне керівництво, де 

не беруть на себе відповідальність; 3) Відсутність чіткого розподілу сфер 
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відповідальності, а також неефективне управління та його наслідки; 4) 

Відсутність механізму контролю за діяльністю органу; 5) 

Низькокваліфіковані працівники [70].  

Що стосується ризику вчинення посадовими особами Національного 

агентства України з питань запобігання корупції корупційних 

правопорушень, то примітним є те, що вказані посадові особи за вчинення 

корупційних дій несуть адміністративну відповідальність, що відображено в 

Антикорупційній програмі даного органу, а також питання ідентифікації 

корупційних ризиків, їх оцінка та потенційні заходи з їх попередження [18]. 

При цьому, наявність адміністративної відповідальності посадових осіб 

Національного агентства з питань запобігання корупції, окрім 

дисциплінарної, обумовлена наявністю адміністративних прав та обов’язків у 

повноваженнях державних службовців  [17].    

Таким чином, наукові дослідження до прийняття діючого Закону 

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

сутності корупції, а також особливостями застосування окремих 

антикорупційних заходів; з 2014 р. по теперішній час – проблематика 

запобігання корупції є предметом дослідження в різних галузях знань та 

охоплює широкий спектр питань, включаючи по-декуди функціонування 

суб’єктів запобігання корупції.   

У цій частині дослідження 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 та 

зміст поняття «запобігання корупції», механізм запобігання корупції, 

функціонування органів публічної адміністрації, діяльність антикорупційних 

інституцій, способи взаємодії держави та суспільства для цілей запобігання 

корупції, сутність окремих антикорупційних заходів, систему суб’єктів, які 

беруть участь у правовідносинах щодо запобігання корупції, питання 
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правового регулювання діяльності антикорупційних інституцій, а також 

відповідних міжнародних стандартів тощо.  

Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи на те, що питання 

запобігання корупції входили в тій чи іншій мірі до предмета багатьох 

наукових праць, пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпаними. 

Разом із тим, застосування системного підходу та критичний аналіз 

наукового доробку вчених, які займалися розробкою окремих аспектів 

функціонування суб’єктів, які уповноважені на запобігання корупції 

дали могу зробити висновок про відсутність комплексних робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці статусу Національного агентства з питань 

запобігання корупції, які б у повій мірі враховували положення 

адміністративно-правової доктрини та законодавства, правозастосування, 

законних інтересів та прав громадян. 

Здійснено дослідження стану та розвитку наукової думки за темою 

дисертації, в результаті чого встановлено відсутність комплексних робіт, 

присвячених безпосередньо проблематиці статусно-функціонального 

призначення Національного агентства з питань запобігання корупції та його 

перефарматування, які б в повій мірі враховували положення 

адміністративно-правової доктрини, положенням чинного законодавства та 

правозастосування. 

 

1.2 Інституційний механізм запобігання корупції  

 

Категорія «механізм» використовується у праві для позначення того, 

яким чином та за допомогою чого регулюються визначені суспільні відносин. 

Враховувати потрібно й те, що у наукових працях під поняттям «механізм» 

розуміється сукупність засобів та методів, що використовуються для 

досягнення поставлених цілей. Відповідно до мети або визначених державою 

завдань відбувається відбір відповідних заходів для їх досягнення, що 

наповнює механізм відмінним набором засобів. 
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Інституційний механізм є структурним елементом комплексного 

механізму державного управління, так як останній включає сукупність 

економічних, мотиваційних, суб’єктно-організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління на їх діяльність з 

метою узгодження інтересів взаємодіючих учасників [177, с. 16]. Слушним є 

твердження про те, що механізм незалежно від сфери його застосування є 

способом вчинення дій, що заснований на основоположних ідеях та 

функціях, забезпечуючи через відповідні форми, способи і засоби 

ефективного функціонування суспільних відносин для досягнення 

поставленої мети [133]. 

До прикладу, В.М. Князєвим та В.Д. Бакуменко поняття «механізм 

державного управління» трактується як: «сукупність практичних заходів, 

засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою 

досягнення поставлених цілей» [59]; а О.М. Комяковим як «сукупність 

організаційно-економічних методів та інструментів, за допомогою яких 

виконуються взаємопов’язані функції для забезпечення безперервної, 

ефективної дії відповідної системи (держави) на підвищення функціонування 

економіки» [115, с. 8]. 

Таким чином, термін «механізм» може використовуватись як в сфері 

державного управління, так і в праві для позначення способу впорядкування 

суспільних відносин та заходів, які для цього здійснюються. Суть 

інституційного механізму відображається через систему інституцій, які 

впливають на суспільні відносини [325]. Тобто, інституційний механізми 

спрямовано на визначення взаємодії та зв’язків суб’єктів відповідних 

суспільних відносин та способів, за допомогою яких уповноважений суб’єкт 

впливає на ці відносини. Не виключенням є інституційний механізм 

запобігання корупції [145]. 

Алфьоров С.М. характеризуючи адміністративно-правовий механізм 

протидії корупції, розуміє його як систему правових засобів, які інтегровані 
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та організовані так, що сприяють визначеним особам послідовно 

реалізовувати дії по протидії корупції за допомогою заходів організаційно-

правового характеру та заходів адміністративного примусу [9, c. 23]. На 

думку Гладуна З.С., адміністративно-правовий механізм боротьби з 

корупцією включає в себе визначення положень, що не дозволяють  

здійснення корупційних порушень та запровадження заходів 

адміністративно-правової відповідальності у випадку їх скоєння, визначення 

переліку правоохоронних органів, що ведуть боротьбу із корупцією та їх 

повноважень. Боротьба з корупцією має сформуватись через симбіоз 

профілактики, правоохоронної діяльності та відповідальності. При цьому, 

основною ціллю антикорупційної державної стратегії є формування якісної 

системи запобігання і протидії корупції [50, c. 5]. 

Запобігання корупції спрямовано 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 із приватними особами, матеріальній чи моральній 

залежності публічного службовця тощо), зменшення латентності 

корупційних діянь та сприяння виявленню їхніх ознак у поведінці та житті 

посадовців. 

Станом на теперішній час Конвенція ООН проти корупції займає місце 

єдиного універсального та юридично обов’язкового інструменту для 

боротьби з корупцією, а її рекомендації щодо антикорупційних заходів 

слугують відправною координатою державам-учасницям для формування 

внутрішньодержавної системи органів, уповноважених забезпечувати 

здійснення запобігання корупції [116]. Як належний член та співзасновниця 

ООН, Україна ратифікувала 10 жовтня 2006 року згадану Конвенцію, яка 

набула чинності 01 січня 2010 року, тим самим підтвердивши, як нагальність 

такої глобальної проблеми, як корупція та корупційні ризики, так і 

обов’язковість положень Конвенції щодо формування та проведення 
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антикорупційної політики та формування інституційного елементу механізму 

запобігання корупції.  

Фактично, виконання Україною взятих на себе зобов’язань по 

реалізації Конвенції ООН проти корупції бере початок із прийняття 14 

жовтня 2014 року Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки. Вказаним 

документом вперше було звернено увагу на:  

а) проблему розроблення та реалізації скоординованої політики щодо 

протидії корупції та утворення з цією метою спеціально уповноваженого 

органу та/або органів, рекомендації щодо якого були запропоновані Групою 

держав проти корупції (GRECO), Організацією економічної співпраці та 

розвитку (ОЕСР) та експертами ЄС;  

б) розподіл повноважень щодо формування та реалізації 

антикорупційної політики між окремими інституціями, зокрема 

Національним антикорупційним комітетом, Міністерством юстиції України, 

Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, що не 

відповідало міжнародним стандартам щодо органів, уповноважених 

здійснювати функції щодо запобігання корупції; 

в) відсутність єдиного специфічного антикорупційного органу, що дає 

підстави вести мову про фактичну відсутність чіткої законодавчої та 

інституційної основи для формування та реалізації антикорупційної 

політики, зокрема основі співпраці державних органів та громадськості [224].  

Таким чином, інституційний механізм запобігання корупції є способом 

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. 

Щодо сутності поняття «уповноважених суб’єктів», то воно є тотожним 

з теоретичної точки зору до понять «суб’єкт владних повноважень» чи 

«суб’єкт публічної адміністрації». У цілому уповноваженим суб’єктом буде 

являтися державний орган, який наділений повноваженнями владно-
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розпорядчого характеру, а в питаннях запобігання корупції – державний 

орган, уповноважений на протидію та запобігання корупції. 

До ознак, що які детермінують сутність поняття «системи суб’єктів, які 

наділені владними повноваженнями» слід віднести: 

1) будь-який суб’єкт входить до єдиної функціональної системи органів 

управління;  

2) кожного із суб’єктів наділено відповідним правовим статусом, що 

регулюється на нормативному рівні;  

3) діяльність суб’єктів спрямовано на реалізацію не приватного, а 

публічного інтересу, що опосередковує відповідний зміст їх діяльності;  

4) кожного наділено повноваженнями щодо прийняття владно-

розпорядчих рішень; тощо [4]. 

Залежно від компетенції, виокремлено: а) суб’єктів загальної 

компетенції (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент 

України); б) суб’єктів спеціальної компетенції (Національне агентство з 

питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру).  

Можна запропонувати розгляд повноважень центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, правоохоронних органів 

(наприклад, Національної поліції України та органів прокуратури, зокрема 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), органів здійснення 

правосуддя (зокрема, Вищий антикорупційний суд)  як суб’єктів, що є 

уповноваженими на запобігання корупції.  

Вказана спроба виокремити інституційний механізм запобігання 

корупції, залишає поза увагою діяльність державних органів загальної 

компетенції, до предмету відання яких віднесено, серед іншого, запобігання 

корупції, наприклад, Кабінет Міністрів України чи Верховну Раду України. 

Проте, погоджуючись з наявними у цих суб’єктів повноваженнями щодо 

запобігання корупції, звернемо увагу на суб’єктів, що наділені виключною 

компетенцію в сфері запобігання корупції.  
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Так, з прийняттям Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки 

Верховною Радою України було ухвалено Закони України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» та «Про запобігання корупції», якими 

створено два головні органи уповноважених на здійснення повноважень щодо 

запобігання та протидії корупції – Національне антикорупційне бюро України 

та Національне агентство з питань запобігання корупції. При цьому, 

інституційна складова механізму запобігання та протидії корупції є ширшою, 

оскільки виходить за межі діяльності вказаних утворень, шляхом врахування 

інших органів, основними завданнями яких є формування та реалізація 

антикорупційної політики.  

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», до спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції належать органи 

прокуратури та Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України та Національне агентство з питань запобігання корупції (ст. 1) [223]. 

Аналізуючи вказаний перелік, констатуємо, що він є наведеним не в повному 

обсязі, оскільки залишає осторонь інші органи, окремі функції яких спрямовані 

на реалізацію завдання із запобігання та протидії корупції, зокрема Державне 

бюро розслідувань тощо.               

До прикладу, Д.В. Єренко розмірковуючи щодо системи органів 

запобігання корупції в Україні, відносить до них наступні: Національне 

антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання 

корупції, Спеціалізовану антикорупційну прокуратура, Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів, а також Уповноваженого з реалізації 

антикорупційної програми [76, с. 60-70]. На думку О. Пархоменко-Куцевіл, 

систему антикорупційних органів мають утворювати: 1) органи прокуратури, 

зокрема Спеціалізована антикорупційна прокуратура; 2) органи Національної 

поліції України; 3) Національне антикорупційне бюро України; 4) 

Національне агентство з питань запобігання корупції; 5) Державне бюро 

розслідувань; 6) Національне агентство України з питань виявлення,  розшуку 
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та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 7) 

Вищий антикорупційний суд [187, c. 34].  

На нашу думку, систему органів, уповноважених на виконання функцій 

щодо протидії та запобігання корупції, необхідно розглядати з позиції 

широкого та вузького підходів. Так, з позиції вузького підходу, до системи 

антикорупційних органів доцільно відносити виключно тих, що мають статус 

органів державної виконавчої влади, зокрема таких центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, як:  

1) Національне агентство України з питань запобігання корупції;  

2) Національне антикорупційне бюро України;  

3) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.  

З позиції широкого підходу, до органів, що здійснюють протидію та 

запобігання корупції, належать не лише 1) центральні органи виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, а й також 2) правоохоронні органи, серед яких 

Національна поліція та органи прокуратури, зокрема Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура, а також 3) органи здійснення правосуддя, 

зокрема Вищий антикорупційний суд. Розглянемо місце роль окремих з 

вказаних інституцій в діяльності щодо запобігання корупції. Основну роль в 

інституційному механізмі запобігання корупції відведено Національному 

агентстві з питань запобігання корупції, місце та статус якого буде окремо 

розглянуто в п.1.3. дисертації. 

Специфічним для запропонованого розмежування є місце та статус 

Національного антикорупційного бюро України. Первісно, Законом України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» у редакції 2014 року 

вказаний орган, відповідно до ст. 1, визначався в якості державного 

правоохоронного органу, на який покладається попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 

Натомість, 19 жовтня 2021 року на підставі Закону України «Про внесення 
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змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного 

антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції 

України» статус Національного антикорупційного бюро було змінено з 

правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом [213].  

Щодо причин згаданих нововведень, то як обґрунтовано пояснювальною 

запискою (розділ перший) до вказаного проекту Закону, попередньо 

Конституційним Судом України у Рішеннях 7-в/2019, 9-р/2020 та 11-р/2020 

було визначено деякі правові позиції, що мають значення та мають сутнісний 

вплив на діяльність Національного антикорупційного бюро України. Зокрема, 

зазначається, що у Висновку Конституційного Суду України 7-в/2019 вперше 

було висловлено сумніви щодо розуміння Національного антикорупційного 

бюро як правоохоронного органу, серед яких звертають на себе увагу наступні 

положення:    

1) «…Національне антикорупційне бюро України, як орган 

правопорядку, фактично є органом виконавчої влади, оскільки складається з 

центрального і територіальних управлінь, тобто поширює свої повноваження 

на всю територію України. Таким чином, Національне антикорупційне бюро 

України має ознаки органу виконавчої влади…»; 

2) «…опосередковане підпорядкування Національного 

антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань 

Президенту України через призначення і звільнення керівників створить 

загрозу незалежності цих органів, призведе до концентрації виконавчої влади 

у Президента України, його конкуренції з органами виконавчої влади, а отже, 

до нівелювання гарантій прав і свобод людини і громадянина»; 

3) «такий орган [Національне антикорупційне бюро України – прим.] в 

Україні є, він створений і функціонує відповідно до визначених законом 

юридичних основ його організації та діяльності» [204]. 

Тобто, беззаперечним є те, що визнання за Національним 

антикорупційним бюро України статусу центрального органу виконавчої 
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влади зі спеціальним статусом дало змогу оновити та привести у відповідність 

Конституції України окремі положення Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» та усунути відповідні прогалини його 

правового регулювання [146]. При цьому, Національне антикорупційне бюро 

України не доцільно повноцінно відносити до центральних органів виконавчої 

влади, оскільки, по-перше, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність 

органів виконавчої влади, застосовуються до Національного антикорупційного 

бюро, в частині, що не суперечить Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України»; по-друге, даний орган зберіг свої специфічні 

особливості, серед яких:  

1) здійснення діяльності на підставі закону, а не положення, як 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;  

2) територіальні управління Національного антикорупційного бюро 

утворюються і діють як відокремлені підрозділи без утворення окремих 

юридичних осіб;  

3) положення щодо формування структури апарату центрального органу 

виконавчої влади не поширюються на згаданий орган; 4) інституційна 

незалежність, зокрема від Кабінету Міністрів України, та спеціалізація на 

розслідуванні корупційних та інших кримінальних правопорушень тощо.   

Досить суперечлива характеристика такого органу, як Національне 

антикорупційне бюро України, дає підстави проаналізувати його місце в 

системі антикорупційних органів, а також дослідити на практиці його 

взаємодію з іншими органами, уповноваженими на виконання функцій щодо 

протидії та запобігання корупції. Охарактеризуємо деякі з них.  

Найпершим близьким за специфікою до Національного 

антикорупційного бюро органом виступає Національне агентство з питань 

запобігання корупції, порядок взаємодії яких визначено ст. 192 Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України». Проводячи розмежування 

означених антикорупційних органів, Б. Прокопів зазначає, що якщо 

Національне антикорупційне бюро України має на меті боротьбу з корупцією 
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та корупційними правопорушеннями в особливо великих розмірах (якщо сума 

неправомірної вигоди перевищує 500 мінімальних заробітних плат), то 

Національне агентство з питань запобігання корупції виконує 

попереджувальну функцію щодо перевірки декларацій державних службовців, 

розкриття будь-якої інформації про факти корупції або зловживання посадою. 

Тобто, на відміну від Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та інших правоохоронних органів у сфері 

протидії корупції, головною функцією Національного агентства є запобігання 

вчиненню корупційних правопорушень [290, с. 146]. Окремі аспекти взаємодії 

Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань 

запобігання корупції висвітлені Меморандумом від 17 січня 2017 р. «Про 

співпрацю та обмін інформацією між Національним агентством з питань 

запобігання корупції та НАБУ», визначальним положенням серед яких є 

надання доступу Національному антикорупційному бюро до автоматизованих 

інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних, які знаходяться 

у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції [279].   

Специфічним органом в системі антикорупційних органів є Державне 

бюро розслідувань. Відповідно до Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань», Бюро є центральним органом виконавчої влади, що здійснює 

правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, 

розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Не 

дивлячись на відсутність угоди (меморандуму) про співпрацю та обмін 

інформацією між даними органами, їх взаємодія прослідковується шляхом 

аналізу ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань». Так, одним 

із завдань Державного бюро розслідувань виступає запобігання, виявлення, 

припинення, розкриття і розслідування: а)  злочинів, вчинених службовими 

особами Національного антикорупційного бюро України, заступником 

Генерального прокурора − керівником Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів 
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віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України [219]. 

Водночас, проводячи дане дослідження необхідно відмітити, що попри 

законодавче закріплення створення та функціонування антикорупційних 

органів, не можна відкидати наявність окремих суперечностей, що дещо 

ускладнюють їх взаємодію, роблячи її малоефективною та формуючи 

одночасно негативну громадську думку щодо таких інституцій. На думку В.А. 

Дем’янчука, з метою покращення рівня взаємодії між суб’єктами протидії 

корупції, необхідно зробити декілька важливих кроків, зокрема: 1) слід 

визначити орган влади, відповідальний за реалізацію антикорупційної 

політики, який буде нести персональну відповідальність за всі прорахунки; 2) 

необхідно розробити систему критеріїв оцінювання ефективності взаємодії 

між цими суб’єктами; 3) доцільно створити спільну координаційну раду з 

представників спеціалізованих антикорупційних інституцій; 4) необхідно 

обов’язково активізувати методичну роботу з питань взаємодії суб’єктів 

протидії корупції [58, с. 97]. 

Підсумовуючи, приходимо до висновку, що Національне 

антикорупційне бюро України є окремим суб’єктом системи органів, що 

уповноважені на запобігання та протидію корупції. Визнання за Національним 

антикорупційним бюро України статусу центрального органу виконавчої 

влади зі спеціальним статусом дало змогу оновити та привести у відповідність 

Конституції України окремі положення Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» та усунути відповідні прогалини його 

правового регулювання.   

 Наступним спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері запобігання 

корупції, що потребує розгляду є Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

Офісу Генерального прокурора (далі – Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура, САП ОГП). Відповідно, для подолання корупції мала бути 

створена дієва інституційна система, діяльність якої спрямовано на 

запобігання та присікання корупції. Означене стало підставою виокремлення 
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місця та ролі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в цілісному 

інституційному механізмові запобігання корупції, що є актуальним вектором 

як для покращення правозастосовної діяльності, так і вибору наступних 

реформаторських пропозиції в означеній сфері.  

Досвід провідних держав світу показує, що одним із напрямків 

діяльності сучасної держави залишається забезпечення створення та 

функціонування органів, що мають на меті протидію та запобігання корупції 

(антикорупційні органи). Згідно Конвенції ООН проти корупції, ухваленої 

Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 31 жовтня 2003 року, 

кожна держава, що є учасницею Конвенції, зобов’язана забезпечити, 

відповідно до основоположних принципів своєї правової системи, наявність 

органу або, у належних випадках, органів, що уповноважені забезпечувати 

здійснення запобігання корупції (ст. 6). При цьому, вказаною статтею 

передбачено наявність спеціальних засобів, за допомогою яких має 

забезпечуватися створення та функціонування такого органу, серед яких:  

a) проведення антикорупційної політики та, у належних випадках, 

здійснення нагляду та координації за її реалізацією;  

б) розширення та поширення знань з питань запобігання корупції;  

в) надання органу або органам, що уповноважені здійснювати 

запобігання корупції, необхідної незалежності, згідно з основоположними 

принципами власної правової системи, з метою надання такому органу або 

органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи 

від будь-якого неналежного впливу;  

г) забезпечення необхідних матеріальних ресурсів та спеціалізованого 

персоналу, а також належної підготовки персоналу, яка може бути потрібна 

для виконання покладених на нього функцій з питань запобігання та протидії 

корупції [116].   

Міжнародний досвід показує, що створення спеціалізованих органів, 

уповноважених на здійснення функцій із запобігання та протидії корупції та 
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корупційним правопорушенням (антикорупційних органів), є базисом до 

формування концепту сучасної правової держави.  

Аналіз світової практики створення та функціонування антикорупційних 

інституцій дозволяє виокремити три типи державних інституцій, спрямованих 

на запобігання та протидію корупції, зокрема: 1) багатоцільові державні 

агентства, уповноважені на реалізацію низки функцій у сфері протидії 

корупції; 2) спеціалізовані антикорупційні служби у складі правоохоронних 

органів; 3) самостійні профільні антикорупційні інституції. При цьому, у 

більшості європейських держав значного поширення набула друга модель, що 

реалізується шляхом створення самостійних спеціалізованих антикорупційних 

служб у складі поліції (зокрема, Центральне управління боротьби з корупцією 

федеральної поліції Бельгії, Національне управління з розслідування і 

кримінального переслідування злочинів у сфері економіки та навколишнього 

середовища Національного директорату поліції Норвегії тощо) або 

прокуратури.  

Законодавство країн-учасниць Європейського Союзу та інших 

розвинених держав, зокрема США, Ізраїлю, Південної Кореї, Японії тощо, 

обґрунтовує, що успішна реалізація основних завдань та мети боротьби з 

корупцією здійснюється, в першу чергу, за рахунок ефективної діяльності 

прокуратури, поліції та окремих спеціалізованих підрозділів, а також усіх 

інших правоохоронних та управлінських структур держави і громадських 

формувань. При цьому, головними умовами належного функціонування 

органів боротьби з корупцією виступають: 1) впровадження успішної 

соціально-економічної політики, 2) наявність ефективної, демократичної та 

прозорої системи державного управління та 3) незалежність правоохоронних 

органів та їх укомплектування високопрофесійними кадрами з належними 

повноваженнями, а також забезпечені адекватними ресурсами [344, с. 151].  

Правова основа, а також необхідність створення та діяльності 

спеціалізованої антикорупційної прокуратури та спеціальних служб, 

спрямованих на запобігання та протидію корупції, утворених у складі 
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прокуратури, передбачені окремими міжнародними нормативно-правовими 

актами. Досліджуючи вказані джерела, виокремлюємо наступні положення, 

що є підставою функціонування антикорупційної прокуратури: 

1) забезпечення наявності органів, уповноважених здійснювати боротьбу 

з корупцією через правоохоронні заходи із забезпеченням їм необхідної 

самостійності для виконання своїх функцій ефективно та без будь-якого 

неналежного впливу (ст. 36 Конвенції ООН проти корупції);  

2) вжиття заходів з метою спеціалізації уповновноважених на здійснення 

боротьби із корупцією осіб, для забезпечення реалізації вказаних завдань та 

функцій ефективно, наявність для уповновноважених на здійснення боротьби 

із корупцією осіб необхідної самостійності що корелює з основоположними 

принципами правової системи (ст. 20 Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією (ETS 173) [126]); 

3) визнання спеціалізації прокурорів як пріоритетного напряму 

організації прокуратури, а також їх навчання та професійної діяльності (п.8 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № (2000)19 «Роль прокуратури 

в системі кримінальної юстиції» [296]).  

Згідно Закону України «Про прокуратуру», Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура входить до складу системи прокуратури України, 

та виконує такі функції:  

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним 

антикорупційним бюро України;  

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;  

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених цим законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з 

корупцією правопорушеннями. Крім того, до повноважень антикорупційних 

прокурорів належить також надання дозволу на початок розслідування 

детективами Національного антикорупційного бюро України та рішення про 

передачу розслідуваної справи до суду [274].  
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Вказані положення деталізовано у Положенні про Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора [238]. Примітно, 

що САП ОГП має організовувати діяльність у взаємодії з іншими 

структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора, прокуратурами 

всіх рівнів, Національним антикорупційним бюро України, Тренінговим 

центром прокурорів України, правоохоронними, іншими державними 

органами. 

Так, відповідно до преамбули спільного наказу Національного 

антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) та Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури від 27 липня 2017 р. № 157-0 «Єдині принципи 

зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та 

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою», НАБУ та Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура створені задля боротьби з топ-корупцією в 

Україні. Попри різні завдання (НАБУ – досудові розслідування, САП – 

процесуальний нагляд під час досудового розслідування та представництво 

державного обвинувачення у судах) дві інституції поділяють відповідальність 

за якість, законність та результати досудових розслідувань кримінальних 

корупційних правопорушень. Також звертається увага, що у кримінальних 

провадженнях пов’язаних з корупцією досудове розслідування здійснюють 

детективи НАБ України, а прокурори САП ГПУ забезпечують процесуальний 

нагляд [75]. За інформацією прес-служби Національного антикорупційного 

бюро України, «детективи Національного антикорупційного бюро України під 

процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури завершили розслідування 140 кримінальних проваджень, у яких 

стосовно 220 осіб сформовані та скеровані до суду обвинувальні акти. У 

роботі детективів та прокурорів станом на кінець травня 2018 р. – 611 

кримінальних проваджень. Статус підозрюваних у них мали 168 осіб» [312].  

Розглянемо практику функціонування антикорупційних органів 

прокуратури в зарубіжних державах. Досить цікавим у цьому контексті є 

досвід Іспанії, де прокуратура виступає не самостійною гілкою влади, а є 
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елементом судової влади, та діє через службу державного обвинувачення. 

Первісно, з 1995 року у складі прокуратури діяла Спеціальна прокурорська 

служба з переслідування економічних злочинів, пов’язаних з корупцією, яка 

була реорганізована у 2007 році з метою досягнення більшої ефективності 

діяльності прокуратури було прийнято рішення надати більшого поштовху 

принципу спеціалізації у відповідь на нові форми злочинності, що з’явилися 

останнім часом. на два спеціалізованих органи – Прокуратуру по боротьбі з 

наркотиками та Прокуратуру по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю. Діяльність Прокуратури по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю регламентується Законом 50/1981 від 30 грудня 

1981 року, що регулює Основний статут прокуратури, зі змінами, внесеними 

Законом 24/2007 від 9 жовтня 2007 року.  

Згідно ст. 19 згаданого Закону, Прокуратура по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю безпосередньо втручається в кримінальне 

провадження за умови, що це справи особливої важливості, оцінені 

Генеральним прокурором, щодо: а) злочинів проти казначейства, проти 

соціального забезпечення та контрабанди; б) корупційних злочинів в 

приватному секторі; в) злочинів зловживання або неналежного використання 

конфіденційної інформації; г) розкрадання державних коштів; д) шахрайства 

та незаконних стягнень; е) злочинів з торгівлі; є) хабарницьких злочинів; ж) 

змін цін на публічних конкурсах та аукціонах; з) злочинів, пов'язаних з 

інтелектуальною та промисловою власністю, ринком і споживачами; и) 

корпоративних злочинів; і) відмивання грошей та поведінка, пов'язана з 

отриманням, за винятком випадків, коли інші органи спеціальної прокуратури 

мають знати про таку поведінку через зв'язок із торгівлею наркотиками чи 

терористичними злочинами; й) корупційних злочинів в міжнародних 

комерційних операціях; к) правопорушень, пов’язаних з вищезазначеним тощо 

[85].  

Як зазначає О.С. Проневич, специфікою Прокуратури по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю є те, що керівником такого 
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спеціалізованого органу є головний прокурор, який призначається урядом за 

поданням Генерального прокурора після узгодження з Радою Генерального 

прокурора. Для здійснення кримінального переслідування за окремими 

провадженнями Генеральним прокурором можуть залучатися прокурори з 

інших прокурорських спеціалізацій, зокрема делеговані прокурори 

спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому, кримінальне 

провадження може бути розпочато антикорупційною прокуратурою як на 

підставі внутрішньої інформації, так й за заявою приватної особи або 

державної інституції. У випадку безумовної належності справи до компетенції 

Прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю для 

початку слідчих дій додаткової постанови Генерального прокурора не 

потребується [291, с. 264]. 

Схожим до практики Іспанії є досвід Румунії та, відповідно, заснування 

у 2002 році Національної прокурорської служби по боротьбі з корупцією 

Румунії, та її реорганізація в 2006 році в Національний директорат по боротьбі 

з корупцією Прокурорської служби при Вищому касаційному суді Румунії. 

Оперативне керівництво цим спеціалізованим прокурорським органом 

здійснює головний прокурор Національного антикорупційного директорату, 

підпорядкований Генеральному прокурору прокурорської служби при 

Вищому касаційному суді Румунії. Керівний склад Національного 

антикорупційного директорату призначається указом Президента Румунії на 

підставі подання [291, c. 264].  

Цікавим є то, що в кінці жовтня 2014 року за безпосередньої участі 

Спеціального прокурора по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю іспанською поліцією було проведено масштабну 

антикорупційну операцію «Púnica», під час якої було здійснено 259 обшуків 

та затримано 51 представника влади, включаючи колишнього члена 

мадридського уряду [344, c. 152]. 

З позиції дослідження функціонування спеціалізованого 

антикорупційного органу доцільно звернути увагу на досвід ФРН. У 
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загальному вигляді, організація протидії та запобігання корупції у Німеччині 

на відміну від інших європейських держав має свої специфічні риси, серед 

яких: 1) відсутність уніфікованої політики з протидії корупції, що зумовлено 

федеральною політичною системою; 2) відсутність єдиного 

антикорупційного органу, натомість створення окремих спеціалізованих 

підрозділів по боротьбі з корупцією; 3) нормативно-правова база 

створюється урядами і парламентами як на федеральному, так і на 

земельному рівнях; 4) вертикальна підзвітність, наявність механізмів 

контролю у межах міністерств та адміністративних органів (всередині 

організації, ієрархія у системі виконавчої влади та нагляд з боку 

вищестоящих рівнів влади) [45].  

Тобто, враховуючи відсутність спеціалізованого антикорупційного 

органу як самостійної інституції, функції боротьби з корупцією у Німеччині 

покладені на спеціалізовані прокуратури. Беручи до уваги федеративний 

устрій, на кожен адміністративний округ земель ФРН функціонує лише одна 

спеціалізована прокуратура по боротьбі з корупцією, юрисдикція якої 

поширюється на територію всього округу. Специфічною рисою 

спеціалізованої антикорупційної прокуратури округу є те, що справи про 

корупцію не можуть бути передані в іншу прокуратуру відповідної землі, 

оскільки у ній немає інших прокуратур, які спеціалізувалися б на цьому виді 

злочинності. Однак відповідна справа може бути передана до спеціалізованої 

прокуратури іншої землі через старшого керуючого прокурора. 

Спеціалізована прокуратура по боротьбі з корупцією спеціалізується на 

корупційних злочинах, що визначені розділом 30 «Посадові злочинні діяння» 

Кримінального уложення (Кримінального кодексу) ФРН. Так, корупційними 

злочинами є: отримання вигоди (§ 331), отримання хабара (§ 332), надання 

вигоди (§ 333), давання хабара (§ 334). Також у даному розділі присутні деякі 

норми, що передбачають відповідальність за злочини проти правосуддя, що 

свідчать про зловживання посадових осіб, зокрема заподіяння тілесних 

ушкоджень при виконанні посадових обов’язків (§ 340), неправдиве 
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засвідчення при виконанні посадових обов’язків (§ 348), неправомірне 

стягнення (завищення) тарифної плати (§ 352), неправомірне завищення 

розмірів зборів, неправомірне скорочення допомоги (§ 353) [69, с. 51-52]. 

Таким чином, досліджуючи досвід зарубіжних країн щодо створення та 

функціонування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, приходимо 

наступних висновків: 1) спеціалізована антикорупційна прокуратура може 

виступати, як в ролі елементу системи органів запобігання та протидії 

корупції, тобто виконувати додаткові функції, поряд із самостійною 

антикорупційною інституцією (Іспанія, Румунія), так і в ролі єдиного органу 

(або органів), що спеціалізується на протидії та запобіганні корупції 

(Німеччина); 2) прокурор, що є керівником спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, підпорядковується Генеральному прокурору та призначається 

за поданням Генерального прокурора після узгодження з Радою 

Генерального прокурора або урядом (Іспанія) або Президентом (Румунія); 3) 

підставами для відкриття кримінального провадження у спеціалізованих 

антикорупційних прокуратурах є: а) внутрішня інформація (інформація 

спеціальних антикорупційних підрозділів на підприємствах); б) заява 

приватної особи, в тому числі анонімні повідомлення на гарячу лінію, або 

державної інституції; 3) повідомлення в засобах масової інформації. 

Окремої уваги при аналізі інституційного механізму запобігання 

корупції, потребує дослідження компетенції Вищого антикорупційного суду 

України. Здійснення спеціалізованого судочинства, яке спрямовано на 

притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, створює позитивний ефект щодо викорінення корупції та 

сприяє зменшенню латентності корупції в цілому. Зміни у сфері правосуддя, 

новий закон про судоустрій і статус суддів, якими запроваджено 

кардинально новий підхід до функціонування судової системи в Україні, 

насамперед, з метою формування доброчесного і кваліфікованого 

суддівського корпусу, здатного забезпечити захист прав і свобод громадян, 

призвели до утворення Вищого антикорупційного суду в Україні [285] та 
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дозволили сконцентрувати компетенцію на протидії корупційним проявам. 

Порівняно коротка практика діяльності Вищого антикорупційного суду 

потребує звернення уваги на міжнародну практику з означеного напряму 

наукових розвідок. Означене є підставою виокремлення місця Вищого 

антикорупційного суду та його ролі в цілісному механізмові запобігання 

корупції [153].  

Правові передумови створення Вищого антикорупцйного суду 

закладено Конституцією України. Відповідно до ст. 125. Основного Закону, в 

Україні відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди [121]. 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» впорядковано місце 

спеціалізованих суддів в системі судоустрою наступним чином: зазначено, 

що для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою діють вищі 

спеціалізовані суди (ст. 17); встановлено, що:  

а)  у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої 

та апеляційної інстанції, що уповноважені здійснювати розгляд окремих 

категорій справ;  

б) Вищий антикорупційний суд є Вищим спеціалізованим судом, який 

розглядає справи, віднесені до його юрисдикції процесуальним законом (ст. 

31); визначено повноваження Вищого спеціалізованого суду (ст. 32); 

окреслено вимоги, що висуваються до судді Вищого антикорупційного суду 

(ч. 2 ст. 33); наведено перелік повноважень Голови та заступника Голови 

Вищого спеціалізованого суду (ст. ст. 34, 35) тощо [281]. 

Правову основу функціонування Вищого антикорупційного суду 

формує Кримінальний процесуальний кодекс України, яким визначено 

організацію судочинства по категоріям справ, що підсудні Вищому 

антикорупційному судові. Так, кримінальне провадження у Вищому 

антикорупційному суді здійснюється: в суді першої інстанції – колегіально 

судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді 

судді не менше п’яти років, крім випадків, коли жодний такий суддя у цьому 

суді не може брати участь у розгляді справи з передбачених законом підстав; 
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в апеляційному порядку – колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б 

один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, крім 

випадків, коли жодний такий суддя у цьому суді не може брати участь у 

розгляді справи з передбачених законом підстав; під час досудового 

розслідування – здійснюється слідчим суддею одноособово, а в разі 

оскарження його ухвал в апеляційному порядку – колегіально судом у складі 

не менше трьох суддів [128]. 

Комплексне уявлення про спеціалізацію та організацію діяльності 

Вищого антикорупційного суду можливо сформувати внаслідок аналізу 

положень Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» [211]. 

Виходячи із задекларованих завдань, Вищий антикорупційний суд 

уповноважено розглядати кримінальні провадження, пов’язані із вчиненням 

правопорушень, які містять корупційну складову. Тобто, виходячи з 

положень Закону України «Про запобігання корупції», кримінальні 

провадження можуть стосуватися як корупційних правопорушень, так і 

правопорушень, яких пов’язано з корупцією. Доцільно трактувати роль 

Вищого антикорупційного суду з врахуванням того, що це, з одного боку, 

ланка єдиної системи судоустрою, а з іншого – кінцева інституція, яку 

наділено повноваженнями щодо притягнення винних у вчиненні 

правопорушень, у яких є корупційна складова, до юридичної 

відповідальності. 

Показовим є статистичні звіти про роботу Вищого антикорупційного 

суду в якості суду першої інстанції, зокрема:  

1) у 2019 році: судочинство фактично здійснювалося 26 суддями (з 

яких 8 – слідчі судді); надійшло 3835 справ і матеріалів, які становлять 205 

кримінальних справ (закінчено 56 проваджень), 3628 клопотань, скарг, заяв, 

поданих під час досудового розслідування, 69 заяв про відвід, 2 заяви про 

перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами; особливістю 

надходження процесуальних звернень періоду 2019 року є те, що значна їх 

частина передана на розгляд з інших судів, а саме: 174 кримінальні 
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провадження (справи); за результатами розгляду матеріалів та справ 

закінчено провадження за 3368 зверненнями [11];  

2) у 2020 році: судочинство фактично здійснювалося 27 суддями (з 

яких 9 – слідчі судді); надійшло 10868 справ і матеріалів, з яких 85 

кримінальних проваджень, 10773 клопотання, скарги, заяви під час 

досудового розслідування, 7 заяв про перегляд судових рішень за 

виключними обставинами, 2 заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами, 1 клопотання в порядку виконання судових 

рішень; завершено 60 кримінальних проваджень, за результатами розгляду 

ухвалено 20 обвинувальних вироків [12]; у 2021 році: судочинство 

здійснювали 27 суддів, (12 з яких визначено спеціалізацію «слідчий суддя», 9 

– «з розгляду справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави, а також інших заяв, матеріалів, що підлягають розгляду 

ВАКС в порядку цивільного судочинства»); надійшло 8844 справ і матеріалів 

(з яких: 63 кримінальні провадження, 8764 клопотання, скарги, заяви під час 

досудового розслідування, 9 клопотань в порядку виконання судових рішень, 

6 заяв про перегляд судових рішень за виключними та нововиявленими 

обставинами, 2 позовні заяви про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави);  

у 2021 році спостерігається зменшення загальних показників 

надходження справ і матеріалів до ВАКС на 2024 одиниці або на 19 % 

порівняно із показниками 2020 року; У 2021 році на  розгляді ВАКС 

перебувало 233 кримінальних провадження стосовно 519 осіб, 230 з яких – 

провадження за обвинувальними актами, 2 – за клопотаннями про звільнення 

від кримінальної відповідальності, 1 – за клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного харектуру завершено 48 кримінальних 

проваджень  щодо 56 осіб. За результатами розгляду цих справ судом 

ухвалено 34 вироки (27 – обвинувальних) [13]. 
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Таким чином, враховуючи складність справ, що підлягають розгляду в 

Вищому антикорупційному суді та порівняно короткий період роботи суду, 

можна охарактеризувати його роботу як задовільну.  

Аналіз міжнародної практики виокремлення окремої судової ланки, яка 

спеціалізується на запобіганні корупції, свідчить, що в системі 

антикорупційних органів одне з найбільш провокаційних місць відведено 

антикорупційним судам. Доцільність створення та функціонування 

спеціалізованих судових установ, які б спеціалізувалися на розгляді 

корупційних справ, залишається відкритим, оскільки традиційно справи про 

корупцію підсудні звичайним судам із розгляду кримінальних справ.  

У сучасному світі антикорупційні суди функціонують лише у 12% 

світових держав, серед яких близько двадцяти  країн «третього світу», 

зокрема Афганістан, Камерун, Індонезія, Філіппіни, Уганда, а також декілька 

європейських держав, серед яких Хорватія, Болгарія, Словаччина та Україна.  

Незважаючи на невеликий досвід функціонування антикорупційних 

судів, аналіз специфічних рис означених органів дає можливість провести їх 

розмежування та систематизацію. За переконанням Я. Семенюка 

виокремлюють декілька моделей антикорупційних судів, серед них:  

1) суди першої інстанції, які спеціалізуються на корупційних справах, 

при цьому в якості апеляційної інстанції в таких справах виступає Верховний 

суд (Словаччина, Хорватія, Пакистан);  

2) модель, згідно якої одноосібні судді працюють у загальних судах, 

однак мають спеціалізацію на справах про корупцію (Бангладеш, Кенія);  

3) суди змішаного типу (гібридні суди), що одночасно можуть  

виступати в якості судів першої інстанції під час розгляду найбільш 

важливих справ про корупцію та апеляційними для решти справ, що 

розглядаються в місцевих органах (Філіппіни);  

4) універсальні паралельні суди, на які покладено виконання функцій 

судів першої інстанції та апеляційних органів (Болгарія, Індонезія, Малайзія) 

[302].  
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На практиці окремих європейських держав розглянемо особливості 

створення та діяльності антикорупційних судів.  

Республіка Болгарія має досить розгалужену систему інституцій, 

спрямованих на боротьбу та протидію корупції, важливе місце серед яких 

посідає спеціалізований суд. Створення та функціонування антикорупційного 

суду Болгарії регулюється Законом «Про судову владу», Кримінальним 

кодексом, Кримінальним процесуальним кодексом Республіки Болгарія, а 

також численними положеннями та правилами внутрішнього розпорядку. 

Загалом, відповідно до положень Закону «Про судову владу», у 

Болгарії в системі судоустрою діють антикорупційні суди, серед яких 

Спеціалізований кримінальний суд як суд першої (розділ VI «а») та 

Апеляційний спеціалізований кримінальний суд як суд другої інстанції 

(розділ VIІ «а»). При цьому, судочинство є триінстанційним. Першою 

інстанцією виступає Спеціалізований кримінальний суд. Справи, порушені за 

скаргами та протестами на акти Спеціалізованого кримінального суду, 

розглядаються Апеляційним спеціалізованим кримінальним судом. 

Касаційний перегляд актів Апеляційного спеціалізованого кримінального 

суду здійснюється Верховним касаційним судом, який є вищою судовою 

інстанцією у кримінальних справах [84].  

Звертаючись до офіційного веб-сайту Спеціалізованого кримінального 

суду, відзначимо, що Спеціалізований кримінальний суд належить до групи 

спеціалізованих судів в Республіці Болгарія, яких виокремлюють за 

предметом діяльності на адміністративні суди та спеціалізований 

кримінальний суд. Означеному судовому органу підсудні кримінальні справи 

загального характеру щодо злочинів, скоєних на території Республіки 

Болгарія. Критерієм визначення підсудності справ, які розглядає 

Спеціалізований кримінальний суд, є предмет справи, а не якість особи, яка 

вчинила злочин. Провадження в Спеціалізованому кримінальному суді з 

розгляду кримінальних справ загального характеру порушується за 

обвинувальним актом прокуратури [181].  
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Виключна юрисдикція Спеціалізованого кримінального суду визначена 

Кримінальним процесуальним кодексом Республіки Болгарія,  згідно статті 

411а якого, юрисдикція вказаної спеціалізованої судової інституції охоплює 

злочини, вчинені організованими злочинними групами або за замовленням 

таких злочинних груп та на виконання їхнього рішення, а також справи про 

злочини, пов’язані з переліченими [173]. 

Як і в інших європейських державах, в Спеціалізованому 

кримінальному суді Республіки Болгарія діє система автоматизована система 

розподілу судових справ. Відповідно до Внутрішніх правил електронного 

розподілу справ та навантаження суддів Спеціалізованого кримінального 

суду, централізована програма випадкового розподілу справ являє собою 

WEB-програмний продукт, встановлений на сервері, розташованому у Вищій 

раді юстиції та доступний через мережу Інтернет з персональних 

комп’ютерів голови, заступників голови та суддів у Спеціалізованому 

кримінальному суді, метою чого є випадковий розподіл справ і 

документування такого відбору.  

Преамбулою зазначених Внутрішніх правил звернено увагу, що 

централізована програма випадкового розподілу справ спрямована на 

досягнення:  

1) ефективного застосування принципу випадкового відбору і невміння 

маніпулювати;  

2) гарантування прозорості розподілу справ;  

3) врахування особливостей окремих видів справ та одноманітності в їх 

розподілі;  

4) рівномірність навантаження та якість відправлення правосуддя, 

реагування на очікування щодо швидкого та справедливого судового 

розгляду;  

5) ефективність судової влади, в тому числі організація судової 

діяльності;  
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6) прозорість судової діяльності, зменшення сумнівів щодо корупційні 

дії [43]. 

Досить цікавим у контексті створення та діяльності антикорупційного 

суду є досвід Словацької Республіки, в якій з 2003 року функціонує 

Спеціалізований кримінальний суд для розгляду справ про корупційні 

злочини та організовану злочинність. Згідно параграфу 5 та 9 Закону Закон 

про суди та внесення змін до деяких законів, Спеціалізований кримінальний 

суд належить до системи судів Словацької Республіки, є судом першої 

інстанції та має статус обласного суду [364].   

Юрисдикція спеціалізованого кримінального суду регулюється 

параграфом 14 Кримінального процесуального кодексу Словацької 

Республіки, згідно якого компетенція спеціалізованого кримінального суду 

поширюється на: а) злочин умисного вбивства; б) кримінальний злочин 

махінацій у державних закупівлях та публічних торгах; в) кримінальне 

правопорушення підробки, підробки та несанкціонованого виготовлення 

грошей і цінних паперів; г) кримінальне правопорушення у вигляді 

зловживання службовим становищем; д) злочинні дії щодо отримання хабаря; 

д) злочинні дії у вигляді хабарництва; е) злочин непрямої корупції; є) 

кримінальний злочин корупції на виборах відповідно; ж) злочин спортивної 

корупції; з) кримінальне правопорушення у вигляді створення, організації та 

підтримки злочинної групи та особливо тяжкі злочини, вчинені злочинною 

групою; к) злочини тероризму; л) злочини проти власності або економічні 

злочини, якщо таким злочинним діянням заподіяно шкоду або одержано вигоду 

в розмірі не менш як двадцяти п’яти тисяч незначних збитків, передбачених 

Кримінальним кодексом, або якщо таке діяння вчинено у розмірі не менш як 

двадцять п’ять тисяч незначної шкоди згідно з Кримінальним кодексом тощо 

[363]. 

Щодо композиції Спеціалізованого кримінального суду, то 

відокремлюють Сенат Спеціалізованого кримінального суду, який складається з 

трьох суддів, один з яких є головою Сенату. Голова сенату керує і організовує 
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діяльність сенату. Повноваження колегії обласного суду здійснює Пленум 

спеціалізованого кримінального суду. 

Приходимо до висновку, що діяльність спеціалізованих антикорупційних 

судів є прийнятною у державах, де формується демократичний устрій. 

Пріоритетність вибору по створенні окремої судової установи свідчить про 

новий підхід до запобігання корупції як фактору, що дискредитує демократичні 

перетворення в державі. Україна не є виключенням. Вбачається доцільним 

подальша інтенсифікація роботи Вищого антикорупційного суду для 

максимального ефекту запобігання корупції. 

У цій частині роботи визначено поняття інституційний механізм 

запобігання корупції як спосыб організації і здійснення діяльності 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо впорядкування і 

створення належних умов для унеможливлення корупції (превентивний 

характер), виявлення та присікання корупційних правопорушень та усунення їх 

наслідків. Залежно від компетенції, виокремлено: а) суб’єктів загальної 

компетенції (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент 

України); б) суб’єктів спеціальної компетенції (Національне агентство з питань 

запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру). 

Доведено, що визнання за Національним антикорупційним бюро України 

статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом дало 

змогу оновити та привести у відповідність Конституції України окремі 

положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

та усунути відповідні прогалини його правового регулювання. Акцентовано 

увагу на тому, що Національне антикорупційне бюро України не доцільно 

повноцінно відносити до центральних органів виконавчої влади, оскільки, по-

перше, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої 

влади, застосовуються до Національного антикорупційного бюро, в частині, що 

не суперечить Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України»; по-друге, даний орган зберіг свої специфічні особливості 
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(територіальні управління Національного антикорупційного бюро утворюються 

і діють як відокремлені підрозділи без утворення окремих юридичних осіб, 

положення щодо формування структури апарату центрального органу 

виконавчої влади не поширюються на згаданий орган, інституційна 

незалежність, зокрема від Кабінету Міністрів України, та спеціалізація на 

розслідуванні корупційних та інших кримінальних правопорушень тощо). 

Досліджено місце та призначення Вищого антикорупційного суду в 

механізмові запобігання корупції. Зазначено, що виходячи із задекларованих 

завдань, Вищий антикорупційний суд уповноважено розглядати кримінальні 

провадження, пов’язані із вчиненням правопорушень, які містять корупційну 

складову. Тобто, кримінальні провадження можуть стосуватися як корупційних 

правопорушень, так і правопорушень, яких пов’язано з корупцією. Доцільним є 

трактування ролі Вищого антикорупційного суду з врахуванням того, що це, з 

одного боку, ланка єдиної системи судоустрою, а з іншого – кінцева інституція, 

яку наділено повноваженнями щодо притягнення винних у вчиненні 

правопорушень, у яких є корупційна складова, до юридичної відповідальності. 

 

1.3 Місце Національного агентства з питань запобігання корупції в 

системі суб’єктів, діяльність яких спрямована на запобігання корупції 

 

Функціонування спеціально уповноваженого державного органу, до 

сфери відання якого належить забезпечення формування та реалізація 

державної антикорупційної політики – НАЗК, опосередковує доктринальне 

тлумачення його правового статусу як: 1) органу державного виконавчої влади 

із спеціальним статусом; 2) суб’єкта публічного адміністрування в сфері 

запобігання корупції. При цьому, в першому значенні, акцентується увага на 

наявності спеціальної компетенції, а в другому – на форматі реалізації цієї 

компетенції відповідно до ідеалів людиноцентризму та верховенства права. 

Саме вказані дефініції і визначають місце НАЗК в системі суб’єктів, 

діяльність яких спрямовано на запобігання корупції. 
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Визначення НАЗК як центрального органу виконавчої влади полягає у 

дослідженні змісту поняття «центральний орган виконавчої влади». Загалом, у 

своїй сукупності центральні органи виконавчої влади утворюють другий 

рівень органів виконавчої влади та підпорядковуються безпосередньо 

Кабінету Міністрів України. Хоча конституційно звернено увагу лише на один 

вид центральних органів виконавчої влади, якими є міністерства, перелік 

центральних органів виконавчої влади конкретизований відповідними 

нормативно-правовими актами. Згідно положень Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади», систему центральних органів 

виконавчої влади формують міністерства України та інші центральні органи 

виконавчої влади, які утворюються для виконання окремих функцій з 

реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції, комісії та бюро, 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом [288]. 

Вперше система центральних органів виконавчої влади була викладена в 

Концепції адміністративної реформи в Україні, в якій зверталася увага на 

потребу концептуально здійснити класифікацію підвідомчих Кабінету 

Міністрів органів виконавчої влади, розподіливши їх на групи органів, а саме: 

I група – центральні органи виконавчої влади: а) міністерства; б) державні 

комітети; в) центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом; ІІ 

група – урядові установи і організації: а) установи і організації, 

підпорядковані безпосередньо Кабінету Міністрів; б) установи і організації,  

підпорядковані Кабінету Міністрів опосередковано – через підпорядкування 

тому чи іншому центральному органу виконавчої влади; III група – установи і 

організації при Кабінеті Міністрів України [258]. При цьому, акцентувалося, 

що зважаючи на те, що Державні комітети визнаються єдиноначальними 

органами виконавчої влади, їх найменування властиве колегіальним органам, 

що обґрунтовує змінити  назву  «Державний комітет»  на  «Державне 

агентство».  

В подальшому система центральних органів виконавчої влади була дещо 

трансформована, що відображено в Указі Президента України «Про систему 
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центральних органів виконавчої влади», згідно якого до системи центральних 

органів виконавчої влади України віднесено міністерства, державні комітети  

(державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом [278]. Примітним є те, що попри відсутність класичного у сучасному 

розумінні розподілу центральних органів виконавчої влади на агентства, 

служби, інспекції тощо, відбувається вказівка саме на центральні органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом із закріпленням їх специфіки.  

Так, Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні» визначено, що особливістю 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом є те, що 

питання їх правового статусу та взаємовідносини з іншими органами мають 

вирішуватися шляхом прийняття законів, що визначають повноваження і 

порядок діяльності таких органів [258]. Указ Президента України «Про 

систему центральних органів виконавчої влади», передбачає, що центральний 

орган виконавчої влади  зі спеціальним статусом має визначені Конституцією 

та  законодавством України  особливі завдання та повноваження, щодо нього 

може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, 

ліквідації, підконтрольності,  підзвітності, а також призначення і звільнення 

керівників та вирішення інших питань [278]. Не дивлячись на те, що Закон 

України «Про центральні органи виконавчої влади» окремо виділяє в системі 

центральних органів виконавчої влади ще й органи зі спеціальним статусом, 

проте особливості їх адміністративно-правового статусу даним нормативно-

правовим актом не розкрито.   

Цілком слушною в даному контексті є думка Ю. Ващенка, яким звернено 

увагу, що відсутність визначення у Законі України «Про центральні органи 

виконавчої влади» особливостей та порядку реорганізації та ліквідації 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом є серйозною 

прогалиною [34, с. 132]. Підтримуючи таку позицію О. Совгиря стверджує, що 

одним з основних недоліків Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» являється відсутність правового регулювання центральних 



88 
 

органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, про які відсутнє згадування 

у ст. 16 вказаного Закону, а також відсутність критерію виділення центральних 

органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з-поміж інших центральних 

органів виконавчої влади [304, с. 7].   

У сучасному вигляді перелік центральних органів виконавчої влади 

відображений у Схемі спрямування й координації діяльності центральних 

органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних 

членів Кабінету Міністрів України, згідно якого виокремлюють: 1) 

міністерства; 2) центральні органи виконавчої влади; 3) центральні органи 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України безпосередньо та через відповідних членів Кабінету 

Міністрів України [215]. При цьому, не відбувається розділення агентств, 

служб, інспекцій тощо та центральних органів виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, що не дає змогу провести розмежування між даними 

органами.  

Специфіка центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом підлягає детальному дослідженню. О.І. Лавренова, здійснюючи 

аналіз положень нормативно-правових актів, які закріплюють правовий статус 

конкретних центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, 

виокремлює наступні їх ознаки: 1) наявність специфічних завдань та функцій; 

2) особливий порядок вирішення кадрових питань; 3) особливий порядок 

підконтрольності та підзвітності; 4) наявність спеціальних гарантій діяльності 

для їх членів; 5) наділення правом видавати нормативно-правові акти [130, c. 

115-119]. Підтримуючи таку позицію, зазначимо, що Національне агентство з 

питань запобігання корупції володіє вказаними особливостями, що 

підтверджується ст. 9 Закону України «Про запобігання корупції» згідно якої 

незалежність Національного агентства гарантується:  

1) спеціальним статусом Національного агентства;  

2) особливим порядком відбору, призначення та припинення 

повноважень Голови Національного агентства;  
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3) особливим, встановленим законом порядком фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення Національного агентства;  

4) належними умовами оплати праці службовців Національного 

агентства;  

5) прозорістю його діяльності. 

Враховуючи вказане, Національне агентство з питань запобігання 

корупції володіє статусом центрального органу виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, набуваючи одночасно традиційних ознак центрального 

органу виконавчої влади та власної антикорупційної специфіки, зокрема:  

1) діяльність Національного агентства регулюється нормативно-

правовими актами, що регулюють діяльність центральних органів виконавчої 

влади, проте виключно в тій частині, що не суперечить Закону України «Про 

запобігання корупції»;  

2) попри наявність організаційно-правової форми даного органу, як 

агентство, НАЗК не є повноцінним агентством у розумінні Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» та відповідно не здійснює функції з 

управління об'єктами державної власності;  

3) Національне агентство реалізує свою діяльність на підставі закону, а 

не положення як інші центральні органи виконавчої влади; забезпечує 

формування та реалізує державну політику у специфічній сфері суспільного 

життя; утворюється та реорганізується Кабінетом Міністрів України;  

4) як і інші центральні органи виконавчої влади, НАЗК на реалізацію 

своєї компетенції наділений правом видавати нормативно-правові акти – 

накази, дія яких поширюється на всю територію України;  

5) Національне агентство може утворювати територіальні органи, має 

свій апарат, до складу якого входять департаменти, управління та відділи;  

6) до НАЗК застосовуються підвищені вимоги до прозорості його 

діяльності тощо. 

Перед тим як охарактеризувати НАЗК як суб’єкта публічного 

адміністрування в сфері запобігання корупції, необхідно визначитись що 
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собою являє публічне адміністрування в цілому. Так, термін «публічне 

адміністрування» запозичено з права держав-членів Європейського Союзу, 

проте його формальний переклад не відображає необхідних змістовних 

характеристик: від англ. «public administration» – управління на державному та 

місцевому рівні або державне управління. Тому, виходити слід із етимології 

слів «адміністрування» (administration – управляти, завідувати, служити) та 

«публічний» (public – суспільство, народ; відкритий, гласний, суспільний) [180 

c. 8]. Тобто, сфера поняття «публічне адміністрування» по суті відображає 

якісно новий підхід до здійснення впорядкування суспільних відносин, що 

попередньо охоплювалось поняттям «державного управління». Зміни 

торкнулись:  

1) суб’єктів, що здійснюють управлінський вплив у відповідній сфері 

суспільних відносин. Суб’єктами публічного адміністрування, на відмінно від 

суб’єктів державного управління є не лише органи державної виконавчої влади, 

до них віднесено: органи місцевого самоврядування, суб’єктів делегованих 

повноважень, й інших носіїв публічної влади. Об’ємне превалювання 

«публічної влади» підтверджено положеннями Кодексу адміністративного 

судочинства України. Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 3, під публічною службою 

розуміється діяльність на державних політичних посадах, професійна 

діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) 

служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади 

Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [108]. 

Розширення cистеми уповноважених суб’єктів має формальне значення для 

практичної діяльності, що обумовлено функціонуванням цих суб’єктів і до 

зміни теоретичних напрацювань в межах адміністративного права;  

2) форм та методів, яких може бути використано конкретними 

уповноваженими суб’єктами для впорядкування відповідних суспільних 

відносин. Публічне адміністрування реалізується не лише на підставі 

імперативних методів, але й на підставі диспозитивних. Тобто, це діяльність, 

яка полягає у спрямуванні та керуванні визначених суспільних відносин, а не 
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виключно керуванні. Означене трактування є характерним для 

людиноцентристського підходу до правового регулювання. На сучасному етапі, 

вказана теза не викликає сумнівів, проте процес втілення її у правову дійсність 

та науковий обіг ще триває. Як вказують Мельник Р.С. та Бевзенко В.М., лише 

з моменту проголошення незалежності України, закріплення в її Основному 

Законі положення про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

безпека та недоторканність є найвищою соціальною цінністю, розпочався 

процес переформатування відносин населення та державної влади, який має 

закінчитися розбудовою громадянського суспільства. Вирішення зазначеного 

завдання може бути досягнуто лише шляхом перегляду ролі державної влади у 

суспільстві [164]; 

3) мети та функціонального призначення уповноважених суб’єктів у 

здійсненні управлінського впливу. Як слушно відмічає Яковлев І.П., основною 

метою публічного адміністрування є забезпечення публічного інтересу, 

гарантування загального блага громадянського суспільства, його стабільного 

розвитку, поєднаного із забезпеченням і підтриманням ефективних інститутів 

саморегулювання [342, c. 125]. Відображенням нового підходу до способу 

організуючого впливу держави на суспільні відносини є: переоцінка пріоритету 

державних інтересів; визнання інтересів людини першочергово з 

акцентуванням на людину – центрального суб’єкта адміністративно-правових 

відносин [189, c. 38; 345, c. 163]. 

Частим є трактування поняття «публічне адміністрування» як такого, що 

змістовно охоплює поняття державного і муніципального управління. В той же 

час, в конкретному контексті це поняття може означати окремо як державне 

управління, так і муніципальне управління (як складові публічного 

адміністрування), або їх сукупність. Ці види управління відрізняються один від 

одного за суб’єктами та характером джерел їх регулювання. У той же час вони 

стосуються інтересів громадян, спрямовані на реалізацію та захист їх прав і 

свобод, створення належних умов для виконання ними своїх обов’язків. Як 

державному управлінню, так і управлінню з боку органів місцевого 
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самоврядування притаманні такі ознаки, як: публічність; юридично-владний, 

виконавчо-розпорядчий характер, організаційна спрямованість, безперервність 

здійснення та декотрі інші [180, c. 9]. 

Таким чином, публічне адміністрування є діяльністю уповноважених 

суб’єктів публічної влади, зміст якої має вияв у погодженому впорядкуванні 

конкретно визначених суспільних відносин шляхом застосування конкретно 

визначених способів, методів, форм для забезпечення публічного інтересу 

[29]. 

Сфера запобігання корупції є однією з сфер публічного адміністрування, 

що здійснюється спеціально уповноваженими суб’єктами публічного 

адміністрування. На сутність та характеристику публічного управління 

сферою запобігання та протидії корупції впливають чинники як: 1) 

інформованість суспільства та негативна громадська думка щодо явища 

корупції; 2) визнання корупції, як проблеми міжнародного рівня; 3) 

функціонування та створення системи суб’єктів публічної адміністрації, 

уповноважених на виконання функції із запобігання та протидії корупції; 4) 

децентралізація публічної влади, що істотно посилює владні повноваження 

щодо запобігання корупції на місцях; 5) делегування повноважень як до 

уповноважених суб’єктів публічного адміністрування, так і до останніх щодо 

запобігання та протидії корупції. 

Ключовим суб’єктом публічного адміністрування сферою запобігання та 

протидії корупції є Національне агентство з питань запобігання корупції, дія 

якого поширюється на всю територію України та специфікою якого є 

відсутність його територіальних органів на рівні областей, районів, міст тощо. 

Як суб’єкт публічного адміністрування сферою запобігання та протидії 

корупції, Національне агентство уповноважено реалізувати державну 

антикорупційну політику. Специфікуючи діяльність щодо запобігання та 

протидії корупції як мети створення НАЗК та як різновиду публічного 

адміністрування, констатуємо, що запобігання та протидія корупції є 

специфічною адміністративною діяльністю суб’єктів публічної адміністрації, 
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що є зовнішнім виразом реалізації завдань антикорупційних органів, що 

мають на меті не допущення за допомогою специфічних адміністративних 

засобів вчинення корупційних діянь з метою забезпечення публічного 

інтересу.  

При цьому, саме публічний інтерес визначає Національне агентство з 

питань запобігання корупції, як суб’єкта публічного адміністрування.  

Категорія публічного інтересу є досить суперечливою для розуміння в 

адміністративному праві, що обумовлено наступним: 1) сутність публічно-

правових відносин є суб’єктивно-об’єктивною, тобто об’єктивно описується 

юридичною природою цього феномену та суб’єктивно закріплюється 

законодавцем у нормах адміністративного права; 2) публічний інтерес є 

певною сукупністю приватних інтересів, коли множина приватних інтересів 

на певному етапі за законом діалектики «взаємного переходу кількісних і 

якісних змін» переростає в публічний інтерес; 3) у загальному розумінні 

публічний інтерес означає інтерес людської спільноти, населення, народу 

тощо [4, c. 24]. Публічний інтерес в діяльності НАЗК знаходить вираження у 

забезпеченні запобігання та протидії корупції, що конкретизується шляхом 

основних повноважень даного антикорупційного органу: проведення аналізу 

стану запобігання та протидії корупції в Україні, погодження 

антикорупційних програм, здійснення контролю та перевірки декларацій 

суб’єктів декларування, 

забезпечення функціонування 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 тощо. 

На думку О. Пухкал та А. Тінькова, основним змістом публічного 

адміністрування запобігання корупції є: здійснення моніторингу діяльності 

органів публічної влади; безпосередній захист прав та свобод громадян; 

забезпечення інформаційної відкритості у суспільстві стосовно стану корупції 
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та результативності антикорупційних заходів; організація просвітницької 

роботи з населенням та окремими соціальними групами [292]. Погоджуючись 

з такою думкою зазначимо, що особливості моделі публічного 

адміністрування сферою запобігання та протидії корупції доцільно визначити 

за допомогою наступних елементів: 1) типу організації системи запобігання та 

протидії корупції; 2) методу адміністрування сферою запобігання та протидії 

корупції; 3) джерел фінансування національної системи запобігання та 

протидії корупції. При цьому, вважаємо за доцільне відмітити, що тип 

організації системи запобігання та протидії корупції формується державою 

шляхом створення системи органів публічної адміністрації, якими 

реалізується адміністрування антикорупційною сферою. Вказане також 

стосується аспекту джерел фінансування сфери запобігання та протидії 

корупції, що безпосередньо має вплив на формування кількості та 

правосуб’єктності суб’єктів публічного адміністрування сферою запобігання 

та протидії корупції.  

Аналізуючи вказані особливості щодо публічного адміністрування 

сферою запобігання та протидії корупції, констатуємо, що:  

1) Національне агентство з питань запобігання корупції є суб’єктом 

публічного адміністрування уповноваженого на здійснення публічне 

управління сферою запобігання та протидії корупції;  

2) як різновид публічного адміністрування, запобігання та протидія 

корупції є специфічною адміністративною діяльністю суб’єктів публічної 

адміністрації, що є зовнішнім виразом реалізації завдань спеціалізованих 

антикорупційних органів, що мають на меті недопущення за допомогою 

специфічних адміністративних засобів вчинення корупційних діянь з метою 

забезпечення публічного інтересу; 

4) публічний інтерес в діяльності НАЗК знаходить вираження у 

забезпеченні запобігання та протидії корупції, що конкретизується шляхом 

основних повноважень даного антикорупційного органу: проведення аналізу 

стану запобігання та протидії корупції в Україні, погодження 
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антикорупційних програм, здійснення контролю та перевірки декларацій 

суб’єктів декларування, 

забезпечення функціонування реєстрів тощо;   

5) особливості моделі публічного адміністрування сферою запобігання 

та протидії корупції доцільно визначити за допомогою наступних елементів: 

1) типу організації системи запобігання та протидії корупції; 2) методу 

адміністрування сферою запобігання та протидії корупції; 3) джерел 

фінансування національної системи запобігання та протидії корупції; 

6) сутність та характеристика публічного управління сферою 

запобігання та протидії корупції опосередкована: 1) інформованістю 

суспільства та негативною громадською думкою щодо явища корупції; 2) 

визнанням корупції, як проблеми міжнародного рівня; 3) функціонуванням та 

створенням системи суб’єктів публічної адміністрації, уповноважених на 

виконання функцій із запобігання та протидії корупції; 4) децентралізацією 

публічної влади, що істотно посилює владні повноваження щодо запобігання 

корупції на місцях. 

 Тобто, НАЗК є уповноваженим суб’єктом, діяльність якого спрямовано 

на впорядкування суспільних відносин щодо запобігання корупції через 

застосування конкретно визначених способів, методів, форм для 

забезпечення публічного інтересу.  

Процеси цифрової трансформації торкнулись безпосередньо способів, 

методів та форм, які складають зміст діяльності НАЗК, модифікуючи їх у 

відповідному напрямі. Підтвердженням означеного, є виокремлення в межах 

«Стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції 

на 2021 рік», напряму по формуванню та розвитку нової організаційної 

культури та інституційної розбудови НАЗК, що здатна забезпечити 

динамічну, ефективну роботу інституції. При цьому, під інституційною 

розбудовою НАЗК розуміється:  

залучення кваліфікованого персоналу;  

розбудова зрозумілих та ефективних процесів;  
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повна діджиталізація;  

клієнтоорієнтовані процедури, електронний документообіг;  

забезпеченість достатніми фінансовими та технічними ресурсами;  

якісні й надихаючі внутрішні та зовнішні комунікації;  

комфортні робочі місця та місця загального користування, сприйняття 

офісу як спільного простору, комфортного для спільної ефективної роботи;  

постійний розвиток працівників та підвищення їх професійного рівня;  

взаємоповагу, толерантність та неупередженість;  

систему внутрішнього контролю, яка унеможливлює вплив зовнішніх 

негативних факторів та забезпечує доброчесність усередині.  

Для досягнення мети впорядкування ІТ-процесів та побудови цифрової 

культури в діяльності НАЗК, обрано такі напрями цифрової модифікації:  

оновлення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення, введення в промислову 

експлуатацію Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про 

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

інформаційно-комунікаційних порталів для викривачів, уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення 

корупції;  

розробка та запуск у роботу інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Система управління справами»;  

забезпечення функціонування автоматизованої системи логічного і 

арифметичного контролю, що застосовується до всіх декларацій;  

забезпечення безпосереднього автоматизованого доступу Національного 

агентства до державних реєстрів і баз даних, необхідних для перевірки 

декларацій;  

впровадження IT-продуктів та надійної інфраструктури; 
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підвищення культури цифрової взаємодії, забезпечення відкритості 

даних та постійне вдосконалення бізнес-процесів тощо [314]. 

Щодо реалізації повноважень НАЗК, зазначимо таке. За своєю сутністю 

повноваження є юридично можливими та необхідними варіантами поведінки 

їх носія, тобто сукупність його прав і обов’язків. Слід зазначити, що 

повноваження як публічно-правова категорія, являючись єдністю прав і 

обов’язків владних суб’єктів, опосередковує певну специфіку порівняно із 

сукупністю прав та обов’язків приватних суб’єктів. Основною властивістю 

повноважень державно-владних суб’єктів є їх закріплення на рівні 

відповідного нормативно-правового акту [39]. 

Залежно від підходу, перелік прав та обов’язків, що формують 

повноваження, може бути вичерпним або ж містити відсилочні норми, які 

передбачають можливість встановлення прав та обов’язків іншими 

нормативно–правовими актами. Не будь-які повноваження можуть бути 

надані суб’єктові публічної адміністрації, а лише ті, що змістовно спрямовані 

на виконавчо-розпорядчу діяльність, надання адміністративних послуг, 

притягнення до адміністративної відповідальності та забезпечення прав 

громадян під час публічного адміністрування. Таким чином, НАЗК наділено 

виключними повноваженнями в сфері запобігання корупції, які виражаються  

через сукупність прав та обов’язків НАЗК та закріплюються нормами права.  

Реалізація повноважень НАЗК здійснюється у межах обраної форми за 

допомогою застосування певних методів та у визначений спосіб. Для того, 

щоб встановити якісні показники впливу цифровізації на реалізацію 

повноважень НАЗК, необхідно звернути уваги на елементи, що 

характеризують механізм реалізації повноважень: форми та методи.  

Форми реалізації повноважень змістовно дотичні формам публічного 

адміністрування в цілому. Як зазначено Шатило О.А., під формами 

управлінської діяльності слід розуміти зовнішні, постійно й типово фіксовані 

прояви практичної активності органів державної влади або органів місцевого 

самоврядування щодо формування й реалізації управлінських цілей і функцій і 
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забезпечення їхньої власної життєдіяльності [337]. Форми публічного 

адміністрування можливо поділити на: правові та неправові. Не акцентуючи 

увагу на розрізнених доктринальних підходах до визначення сутності й 

градації форм публічного адміністрування, погодимось з твердженням Білої 

В.Р., а саме: 

а) до правових форм публічного адміністрування включено усі прояви 

активності публічної адміністрації, що викликають безпосереднє настання 

юридичних наслідків у сфері публічного адміністрування: нормативні акти 

управління, акти-плани, управлінські програми, індивідуальні акти 

(адміністративні акти), адміністративні договори, юридично значимі дії, 

адміністративні процедури, автоматичні правові механізми [25]; 

б) організаційні форми не спричиняють настання юридичних наслідків у 

сфері публічного адміністрування, що, однак, не підтверджує їх 

неспроможності встановлювати, змінювати і припиняти приватні 

правовідносини [26]. 

Таким чином, до правових форм діяльності НАЗК належить: прийняття 

нормативно-правових актів, яких спрямовано на запобігання корупції; 

розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її 

виконання; прийняття індивідуальних актів (наприклад, прийняття припису 

щодо усунення порушень антикорупційного законодавства, проведення 

службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом 

відповідальності); укладення адміністративних договорів та вчинення 

юридично значимі дії. При цьому, цифрова трансформація не вплинула ні на 

градацію правових форм НАЗК, ні на їх видові ознаки.  

Методи реалізації повноважень доцільно тлумачити як способи й 

прийоми аналізу й оцінювання управлінських ситуацій, використання 

правових і організаційних форм, впливу на суб’єктів у керованих суспільних 

відносинах. Методи реалізації повноважень НАЗК охоплюють способи, 

прийоми, дії, які пов’язані з підготовкою й реалізацією управлінських рішень, 

а також здійсненням правової й організаційної державно-управлінської 



99 
 

діяльності. Вагомого значення для цілей цього дослідження є класифікація 

методів реалізації повноважень за організаційними властивостями шляхом 

врахування типу впливу, способу здійснення впливу, часової характеристики 

впливу, особливості впливу. Можливо припустити, що процес цифровізації 

вплинув на методи впливу через застосування в управлінсько-розпорядчій 

діяльності електронних засобів та інформаційно-телекомунікаційних 

технологій, враховуючи електронний обмін даними. Одночасно, змінено 

спосіб реалізації повноважень НАЗК, тобто заходи, які застосовуються для 

втілення наданої компетенції [155]. 

У цій частині дослідження обґрунтовано, що Національне агентство з 

питань запобігання корупції володіє наступними загальними характеристиками: 

1) є відповідальним та підконтрольним перед Верховною Радою України та 

підзвітний Урядові; 2) утворюється Кабінетом Міністрів України; 3) поширює 

свої повноваження на всю територію України; 4) має структурований 

внутрішній устрій; 5) має сформований апарат. 

До правових форм діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції віднесено: прийняття нормативно-правових актів, яких 

спрямовано на запобігання корупції; розроблення проектів 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 значимі дії.  

Зазначено, що методи реалізації повноважень Національного агентства з 

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

підготовкою й реалізацією управлінських рішень, а також здійсненням 

правової й організаційної державно-управлінської діяльності. 
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1.4 Законодавство, яким урегульовано статус Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

 

Окреслення основоположних засад впорядкування суспільних відносин в 

сфері запобігання корупції має значення при формуванні комплексного 

уявлення про обраний Україною антикорупційний механізм. Законодавство, 

яким врегульовано діяльність по запобіганню корупції постійно оновлюється, 

по-декуди зазнає суттєвих змін в частині: сутністно-процедурних аспектів 

застосування окремих антикорупційних заходів, виокремлення нових 

інструментів виявлення та попередження корупції, розширення суб’єктного 

складу, конкретизації змісту положень антикорупційного законодавства. Аналіз 

діючого масиву нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції у 

цілому, дає підстави зробити висновок щодо наявності диференційованої 

нормативно-правової бази, яка за своїми змістом і формою є досить 

розрізненою, і такою, що потребує систематизації. 

При цьому не слід ототожнювати терміни «законодавство» та «правові 

засади» запобігання корупції. Термін «законодавство» зустрічається в значенні 

сукупності нормативно-правових актів, що регулюють певний напрям 

суспільних відносин, одночасно являючись регуляторами окремих сфер права. 

Частиною національного законодавства, відповідно до ст. 9 Конституції 

України, є також чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. Згідно з цією статтею «чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України».  

Таким чином, поняття «законодавство» охоплює закони України; чинні 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України; постанови Верховної Ради України; укази Президента України; 
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декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх 

повноважень і відповідно до Конституції України і законів України. 

Поряд з термінами «законодавство» та «система законодавства»  з метою 

характеристики правових основ функціонування органів запобігання та 

протидії корупції додатково зустрічається термін «антикорупційне 

законодавство». Досліджуючи зміст даного поняття зазначимо, що на думку 

М.В. Романова, під системою антикорупційного законодавства України 

необхідно розуміти систему спеціальних нормативно-правових актів, в яких 

предметом правового регулювання виступають суспільні відносини, які 

виникають в відмінних сферах суспільного буття та торкаються корупційних 

моментів, способів попередження і запобігання корупції, діяльності 

антикорупційних органів, а також встановлення норм, що регламентують 

юридичну відповідальність за вчинення корупційних діянь [301, c. 15].  

На противагу, А.В. Гайдук, звертає увагу на умовність терміну 

«антикорупційне законодавство», що обумовлюється тим, що значний обсяг 

чинного законодавства (конституційного, кримінального, цивільного, 

адміністративного, господарського та іншого) опосередковано спрямоване на 

попередження корупції, так як основною метою є встановлення та регулювання 

позитивних суспільних відносин, зокрема у сфері здійснення публічної влади 

[47, с. 55]. На нашу думку, такий підхід не є досить обґрунтованим, оскільки 

рівень нормативного регулювання сфери запобігання та протидії корупції 

опосередковано законодавчим визначенням поняття корупції, правового 

статусу уповноважених на запобігання та протидію корупції органів, переліку 

діянь, що підпадають під характеристику корупційних тощо. 

Підтримуючи таку позицію та досліджуючи адміністративно-

процесуальні засади запобігання корупції Т.В. Хабарова акцентує увагу, що в 

якості одного з основних заходів запобігання корупції виступає системне дієве 

законодавство, оскільки  протидія корупції має підкріплюватися правовою 

основою, якою визначено загальні принципи здійснення антикорупційної 

діяльності й механізми заходів запобігання корупції, розмежовуються права та 
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обов’язки суб’єктів, уповноважених запобігати корупційним проявам, 

визначаються склади корупційних діянь, що містять ознаки корупції тощо [329, 

c. 39].  

Таким чином, поняття «законодавство» та «антикорупційне 

законодавство» співвідносяться як ціле та частина. Поняття «антикорупційне 

законодавство» в контексті нашого дослідження передбачає систему 

нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання специфічної 

суспільної сфери, що передбачає основи запобігання та протидії корупції, 

діяльність антикорупційних установ, механізм заходів запобігання корупції 

тощо. 

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. 

Щодо законодавства, яким врегульовано функціонування органів 

центральної виконавчої влади, то воно охоплює нормативно-правові акти у 

вигляді законів та тих, що мають підзаконний характер. Так, до законів 

належать: Конституція України (наприклад, ст. 6 Конституції України: «Органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України», 

ст. 19: «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 та законами України») [121], Закони 

України «Про центральні органи виконавчої влади» (наприклад. положення ст. 

2 «Принципи діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади», ст. 4 «Статус і атрибути міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади», Розділ ІІІ «Інші центральні органи виконавчої влади» ) 

[288], «Про звернення громадян» (наприклад, ст. 19 «Органи державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від 
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форм власності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники 

та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані об’єктивно, 

всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги» [259]), Кодекс адміністративного 

судочинства України (наприклад п. 2 ст. 2 визначено повноваження 

адміністративних судів перевіряти рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 

владних повноважень на предмет того, чи прийняті (вчинені) вони з 

дотриманням принципів добросовісності, неупередженості, розсудливості) і 

т.д.[108].  

Законом України «Про запобігання корупції» визначено статус НАЗК та 

основні його місце в інституційному механізмі запобігання корупції як 

центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який 

забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику; 

порядок формування антикорупційної політики, міжнародне співробітництво в 

антикорупційній сфері та питання відповідальності за порушення 

антикорупційних норм. 

Розділ ІІ Закону України «Про запобігання корупції» регулює такі 

питання діяльності НАЗК:  

статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 4);  

керівництво Національного агентства (ст. 5);  

порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови 

Національного агентства (ст. 6);  

повноваження Голови Національного агентства, його заступників (ст. 7); 

організацію діяльності Національного агентства (ст. 8);  

гарантії незалежності Національного агентства (ст. 9);  

правовий статус працівників апарату та територіальних органів 

Національного агентства (ст. 10);  

повноваження Національного агентства (ст. 11);  

права Національного агентства (ст. 12);  

уповноважені особи Національного агентства (ст. 13);  
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Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції (ст. 131); 

 контроль за діяльністю Національного агентства (ст. 14);  

соціальний захист Голови, заступника Голови Національного агентства та 

працівників апарату Національного агентства (ст. 15);  

оплату праці Голови, заступника Голови Національного агентства та 

працівників апарату Національного агентства (ст. 16);  

фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства 

(ст. 17);  

підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ з питань запобігання 

корупції Національного агентства (ст. 171) [223]. 

Вагомого значення в системі законодавства, яким врегульовано статус 

НАЗК як антикорупційної інституції мають нормативно-правові акти Кабінету 

Міністрів України, наприклад: Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання 

корупції», якою затверджено порядок визначення процедури формування 

складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання 

корупції [60]; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

критеріїв та Методики проведення оцінювання ефективності діяльності 

Національного агентства з питань запобігання корупції», якою передбачено, що 

оцінка досягнення критеріїв ефективності діяльності Національного агентства з 

питань запобігання корупції проводиться Комісією з проведення незалежної 

оцінки ефективності діяльності Національного агентства, виокремлено методи 

та критерії оцінки НАЗК [230] тощо. 

Законодавство, що стосується запобігання корупції одночасно є частиною 

законодавства, яким врегульовано положення НАЗК. Загалом, діяльність щодо 

запобігання корупції засновано на сукупності усіх форм юридичного 

закріплення й організаційного забезпечення загальнообов’язкових правил 

поведінки, пов’язаних з функціонування системи запобігання корупції в 
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Україні, змістом та порядком застосування превентивних антикорупційних 

механізмів, правилами щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.  

Правове регулювання у цілому відображає вплив держави на окремі 

суспільні відносини за допомогою прийняття відповідних юридичних норм, які 

приймаються з урахуванням предмету впливу та методів, яких обрано для 

досягнення максимального впорядковувального ефекту. Предметом правового 

регулювання є встановлена форма відносин,що закріплюється відповідною 

групою правових норм. Зазначимо, що можливість віднесення відповідного 

правового регулятора до системи правового регулювання суспільних відносин в 

сфері запобігання корупції залежить від предмету його регулювання. Тому, 

доцільним є виокремлення критеріїв включення до системи правового 

регулювання в сфері запобігання корупції залежно від предмету, а саме:  

1) предметом є правове впорядкування змісту і порядку застосування 

заходів, спрямованих на запобігання корупції, а також супровідного 

категоріального апарату;  

2) предметом є правове впорядкування суб’єктно-інституційного складу 

суспільних відносин в сфері запобігання корупції;  

3) предметом є правове впорядкування юрисдикційних процедур, які 

застосовуються при порушенні антикорупційного законодавства. 

При окресленні системи правового регулювання суспільних відносин в 

сфері запобігання корупції, необхідно розмежовувати й акти загальної дії та 

акти індивідуальної. Останні є: персоніфікованими – стосуються прав та 

обов’язків окремих осіб, тобто вони не містять загальнообов’язкових правил 

поведінки; конкретними юридичними фактами і породжують, змінюють або 

припиняють конкретні правові відносини, що стосуються запобігання корупції, 

– тому їх не може бути віднесено до системи правового регулювання.  

Визначившись з критеріями віднесення до системи правового 

регулювання суспільних відносин в сфері запобігання корупції, звернемо увагу 

на ті складові, які їм відповідають. 
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Конституцією України впорядковано прямо чи опосередковано усі 

сфери суспільних відносин та первинні принципи правового регулювання у 

цілому, насамперед йдеться про закріплення: пріоритету життя і здоров’я, 

честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності (ст. 3); принципу 

поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6); принципу 

верховенства права (ст. 8). У контексті запобігання корупції, означені 

принципи характеризують закономірності діяльності суб’єктів, на яких 

поширюється дія антикорупційного законодавства. Крім того, Основний закон 

держави містить низку статей, які закріплюють антикорупційні положення. 

[121]. Конституція містить і інші статті, які встановлюють обмеження щодо 

певних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, зокрема 

це недопущення конфлікту інтересів (статті 42, 78, 103, 120, 127), порядок 

використання коштів з державного бюджету України (ст. 95), вимоги до 

діяльності державних службовців (наприклад декларування доходів та майна 

ст. 67) [121]. 

Основи правового регулювання суспільних відносин в сфері запобігання 

корупції містяться в низці міжнародних документів, які ратифіковані Україною.  

Так, у 1990-х було прийнято Резолюція ООН «Практичні заходи із 

боротьби з корупцією», у якій підкреслювалась важливість запровадження 

заходів запобігання корупції [205]. Одним із перших міжнародних документів в 

сфері запобігання та протидії корупції, є Міжамериканська конвенція проти 

корупції, прийнята в 1996 році. У цьому документі, корупція визначена як 

фактор, що порушує законність правових інститутів і наносить шкоду 

суспільним відносинам, їх устоям і та усесторонньому розвиткові розвитку. В 

подоланні з корупцією, державам-членам рекомендовано впровадити 

превентивні заходи. Одним із таких заходів визначено впровадження системи 

для реєстрації прибутку, майна і зобов’язань осіб, які виконують публічні 

функції на певних постах, як вказано законом, і там, де це доцільно, 

оприлюднювати випадки такої реєстрації [169]. 
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Окрему увагу звернемо на Міжнародний кодекс поведінки державних 

посадових осіб, який був прийнятий ООН 23.07.1996 р. та, яким закріплено, що 

державні посадові особи мають виконувати свої обов’язки відповідно до 

законів і з повною доброчесністю, не мають використовувати свого службового 

становища для досягнення особистої користі для себе або своїх сімей, та не 

мають мати ніяких фінансових чи інших інтересів, які не сумісні з їх посадою 

[170]. У цьому документі також закріплено обов’язок сповіщати про діяльність 

яка може викликати конфлікт інтересів.  

Важливим кроком на шляху запобігання та протидії адміністративним 

правопорушенням, пов’язаним з корупцією стало прийняття Лімської конвенції 

у 1997 р. Вказаний міжнародний документ розширив вимоги до публічних 

службовців, так запропоновано ввести  систему декларацій про прибутки для 

осіб, що займають виборні  пости (та для їх родин), а також зобов’язати їх 

пояснювати зростання доходів, які  перевищують  законні джерела прибутку. 

Крім того, передбачено необхідність введення тимчасового або постійного 

контролю прибутків та витрат осіб, що  уповноважені приймати рішення у 

громадському секторі (також їхніх сімей та  колег) за допомогою незалежного 

агентства, коли це можливо [134]. 

У 2000 р. Радою ЄС прийнято Рекомендацію щодо кодексів поведінки 

державних службовців. У вказаному міжнародному документі визначено 

обов’язок подання декларацій особами, які займають посаду на публічній 

службі [297].  

Переломний момент у сфері запобігання корупції ознаменовано 

прийняттям Конвенції ООН проти корупції у 2003 р., яка прийнята резолюцією 

58/4 Генеральної Асамблеї, та є єдиним універсальним юридично обов’язковим 

інструментом у боротьбі із корупцією. Пункт 4 статті 7 Конвенції передбачає 

зобов’язання сторін учасниць створювати та підтримувати заходи, які 

запобігають виникненню конфлікту інтересів. Пункт 5 статті 8 Конвенції 

встановлює, що кожна держава-учасниця має запроваджувати заходи і системи, 

які  зобов’язують державних посадових  осіб  надавати  відповідним  органам 
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декларації про позаслужбову діяльність, активи та про суттєві дарунки або 

прибутки, у зв’язку з якими може виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх 

функцій як  державних  посадових осіб [116]. 

Окремо слід звернути увагу на ті міжнародні акти в сфері запобігання та 

протидії корупції, що хоча не є ратифікованими, проте створюють додаткові 

основи як діяльності спеціалізованих антикорупційних установ, так і в 

контексті запобігання та протидії корупції. Вказані міжнародні акти доцільно 

класифікувати 1) за формою на декларації, протоколи, конвенції, угоди тощо; 2) 

за суб’єктом прийняття на акти, прийняті міжнародними організаціями, 

державами; конфедераціями тощо; 3) за сферою дії на тих, що регулюють сферу 

запобігання та боротьби з корупцією, що визначають аспекти відповідальності 

за корупційні правопорушення, що регулюють специфіку створення та 

функціонування антикорупційних органів тощо. Розглянемо деякі з них. 

Конвенція про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у 

міжнародних ділових операціях 1997 року [356] входить у трійку міжнародних 

актів, що визначають аспекти запобіганню корупції, поруч з Конвенцією ООН 

проти корупції та Міжамериканською конвенцією проти корупції. Вказаний 

документ був прийнятий Організацією економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) як відповідь на виклик боротьби з міжнародною корупцією в 

умовах зростання глобалізації. Конвенція ОЕСР про боротьбу з підкупом 

встановлює юридично обов’язкові стандарти щодо кримінальної 

відповідальності за підкуп іноземних державних посадових осіб у міжнародних 

ділових операціях, а також передбачає низку відповідних заходів, зокрема 

механізм моніторингу ретельного виконання міжнародних зобов’язань, які 

сприяють його ефективності.   

Прийнята у 1995 році Конвенція про захист фінансових інтересів 

Європейських Співтовариств безпосередньо торкнулася питання корупції за 

участю національних посадових осіб і посадових осіб Співтовариства, яка 

завдає або може завдати шкоди фінансовим інтересам Європейських 

Співтовариств. Натомість вказаний акт регулював вузьку сферу відносин, 
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оскільки визначав поняття корупції в контексті захисту фінансових інтересів 

Європейських Співтовариств [351]. Як додатковий інструмент для доповнення 

Конвенції, прийнятий в 1996 році Протокол встановив низку критеріїв, що 

надають юрисдикцію держави-члена на переслідування та розгляд справи, 

пов’язаної з корупційним правопорушенням у разі, якщо (a) правопорушення 

вчинено повністю або частково на її території ЄС; (b) правопорушник є одним 

із її громадян або одним із посадових осіб ЄС; (c) правопорушення вчинено 

проти громадянина держави-члена ЄС, офіційної особи або члена інституції 

Співтовариства; (d) правопорушник є офіційною особою Співтовариства, яка 

працює в установі Співтовариства або органі, створеному відповідно до 

Договорів про заснування Європейських Співтовариств, штаб-квартира якого 

знаходиться у відповідній державі-члені [357]. 

У 1998 році Радою Європи було прийнято Кримінальну конвенцію про 

корупцію, що спрямована на криміналізацію окремих корупційних діянь, 

передбачає додаткові заходи покращення міжнародного співробітництва у 

сфері переслідування корупційних злочинів. Конвенцією також охоплено 

питання активного та пасивного підкупу державних службовців, національних, 

суддів, відмивання доходів, отриманих від корупційних злочинів. Конвенція 

також вимагає від держав створювати спеціалізовані антикорупційні органи та 

надавати захист особам, які співпрацюють з органами прокуратури [353].  

В подальшому в 1999 році було прийнято Цивільну конвенцію про 

корупцію, що стало першою спробою визначити загальні міжнародні правила в 

сфері цивільного права та корупції. Тобто, це історично перша Конвенція, яка 

встановила правила, за допомогою яких особи, які зазнали шкоди через 

корупційні дії, можуть захистити свої права та отримати 

компенсацію. Конвенція охоплює відповідальність держави за дії, вчинені 

державними службовцями, захист працівників, які повідомляють про корупцію, 

міжнародне співробітництво тощо [361]. 

За час існування України як незалежної держави на нормативному рівні 

вироблено різний понятійно-категоріальний апарат щодо корупції та її 



110 
 

запобіганню. Так, Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995р. 

№ 356/95-ВР містив термін «боротьба із корупцією» та «попередження 

корупції» [209]; подальший антикорупційний закон (Закони України «Про 

засади запобігання та протидії корупції» 2011 року [225], вже оперує 

категорією «запобігання». 

Вважливо зазначити, що процес розробки єдиної системи термінів щодо 

реакції держави та суспільства проти корупції не завершився, що впливає на 

стан наукових досліджень щодо діяльності, спрямованої проти корупції. Таку 

діяльність, як ми бачимо, називають «боротьбою з корупцією», «протидією 

корупції», «запобіганням корупції» тощо. При цьому зміст зазначених понять 

розкривається також по-різному. 

Відповідно, з 14 жовтня 2014 року Верховною Радою прийнято пакет 

антикорупційних законів, cеред яких чільне місце належать Законам України 

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки» № 1699VII [224] та  «Про запобігання корупції» 

№ 1700VII (набрав чинності 26 квітня 2015 року) [223]. Питання 

антикорупційної політики деталізовано Постановою Кабінету Міністрів від 

26.04.2015 р. № 265 [227] та Указом Президента України від 14 жовтня 2014 

року № 808/2014 [267]. 

Багато «профільних» законів теж закріплюють антикорупційні 

обмеження, наприклад щодо несумісності посади з іншими видами діяльності 

Закони України «Про державну службу» [219], «Про національну поліцію» 

[266], «Про Національний банк України» [265], «Про прокуратуру» [274], «Про 

судоустрій і статус суддів» [281] тощо.  

Основним же нормативно-правовим актом, який містить загальні 

антикорупційні заходи є Закон України «Про запобігання корупції». Цей закон 

визначив вичерпний перелік суб’єктів антикорупційних правопорушень, 

спеціальні обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування а також до осіб, прирівняних до них, інші 



111 
 

вимоги до зазначених суб’єктів, правила етичної поведінки, ознаки 

правопорушень тощо. 

Питання відповідальності осіб за порушення антикорупційних обмежень 

регулюються Кримінальним кодексом України [127] та Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [110] – залежно від тяжкості скоєного діяння. 

Крім того, важливе значення мають і рішення, роз’яснення Національного 

агентства з питань запобігання корупції як центрального органу виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує 

антикорупційну політику держави, а саме накази НАЗК: «Форма декларації 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» [257], «Порядок проведення контролю та повної перевірки 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» [251], «Про затвердження Типового положення про 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції» [255], «Про затвердження Порядку інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у 

майновому стані суб’єкта декларування» [243]; «Про затвердження Порядку 

формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування» [200]; «Про деякі питання подання 

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

фінансового характер»; «Про затвердження Порядку проведення перевірок 

організації роботи із запобігання і виявлення корупції» тощо.  

Підсумовуючи, приходимо до висновку, що правове регулювання 

суспільних відносин в сфері запобігання корупції є системою формально 

встановлених правил поведінки, які містяться у відповідних джерелах права з 

врахуванням принципу субпідрядності, зокрема: 1) конституційний рівень 

(Конституція України та офіційні роз’яснення її положень); 2) міжнародно-

правовий рівень (наприклад, угоди, конвенції, міжнародні договори); 3) рівень 

національних нормативно-правових актів: а) законів України; б) підзаконних 
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нормативно-правових актів уповноважених суб’єктів (наприклад, Кабінету 

Міністрів України, Президента України, Національного агентства з питань 

запобігання корупції та інших центральних органів виконавчої влади). В 

подальшому дослідження правового регулювання суспільних відносин в сфері 

запобігання корупції має здійснюватися з врахуванням чинності нормативно-

правових актів на національному рівні та можливості імплементації визнаних 

міжнародною спільнотою практик запобігання корупції.   

У цій частині дослідження зазначено, що можливість віднесення 

відповідного правового регулятора до законодавства, яким врегульовано статус 

Національного агентства з питань запобігання корупції залежить від предмету 

його регулювання та включає два напрями: а) те, що стосується 

функціонування будь-яких органів центральної виконавчої влади; 2) те, що 

стосується запобігання корупції. Виокремлено критерії включення до системи 

правового регулювання суспільних відносин в сфері запобігання корупції, а 

саме: 1) предметом є правове впорядкування змісту і порядку застосування 

заходів, спрямованих на запобігання корупції, а також супровідного 

категоріального апарату; 2) предметом є правове впорядкування суб’єктно-

інституційного складу суспільних відносин в сфері запобігання корупції; 3) 

предметом є правове впорядкування юрисдикційних процедур, які 

застосовуються при порушенні антикорупційного законодавства. Акцентовано 

увагу на тому, що подальші дослідження правового регулювання суспільних 

відносин в сфері запобігання корупції мають здійснюватися з врахуванням 

чинності нормативно-правових актів на національному рівні та можливості 

імплементації визнаних міжнародною спільнотою практик запобігання 

корупції.   

Визначено, що індивідуальні акти не може бути віднесено до 

законодавства, яким врегульовано статус Національного агентства з питань 

запобігання корупції, тому що вони: є персоніфікованими, не містять 

загальнообов’язкових правил поведінки, породжують, змінюють або 

припиняють конкретні правові відносини, що стосуються запобігання корупції.  
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідивши теоретико-нормативні засади визначення Національного 

агентства з питань запобігання корупції як спеціально уповноваженого суб’єкта 

запобігання корупції, зроблено такі висновки. 

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. 

Інституційний механізм запобігання корупції являє собою спосіб 

організації та порядку діяльності уповноважених суб’єктів в частині 

формування потрібного середовища 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, 
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Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура). 

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 

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 
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вчиненні правопорушень, у яких є корупційний складник, до юридичної 

відповідальності. 

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 

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. 

Методи реалізації повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції охоплюють способи, прийоми, дії, які пов’язані з 
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підготовкою та реалізацією управлінських рішень, а також здійсненням 

правової та організаційної державно-управлінської діяльності. 

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. 

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.  
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РОЗДІЛ 2.  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: 

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР 

 

2.1 Сутність та структура адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

 

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. Будь-який 

орган державної влади, діючи від імені та за дорученням держави, має певний 

правовий статус, виступає носієм відповідних повноважень юридично-владного 

характеру, реалізація яких забезпечує йому досягнення мети владної діяльності. 

Для встановлення сутності адміністративно-правового статусу Національного 

агентства з питань запобігання корупції, необхідно визначитись з трактуванням 

адміністративно-правового статусу в цілому.  

Серед науковців відсутня загальноприйнята думка щодо розуміння 

правового статусу та його елементів. Термін «status» з латинської мови 

перекладається як: становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів 

або груп у соціальній системі, а отже, у правовій науці він покликаний 

позначати певне становище суб’єкта у правовій системі [307, c. 58]; 

«соціальний, співвідносний стан (позиція) індивіда або групи в соціальній 

системі, що визначається за рядом ознак, специфічних для даної системи 

(економічних, професійних, етнічних та інших). У Великому 

енциклопедичному словнику правовий статус визначено як «встановлене 

нормами права положення його суб’єктів, сукупність їх прав і обов’язків» [36, 

c. 655].  
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Взаємовідносини суспільства та держави можуть бути 

охарактеризованими за допомогою виокремлення різних видів соціальних 

статусів – функціонально-рольового, соціального, правового тощо. Правовий 

статус юридично опосередковує найважливіші, основні зв’язки між 

індивідами, державою, суспільством. Його характерною рисою є 

врегульованість нормами права.  

По суті, феномен правового статусу визначає «співвідношення суб’єкта 

та права, за допомогою якого держава окреслює для суб’єкта межі можливої 

діяльності, його становище щодо інших суб’єктів, і залежно від 

індивідуальних або типових ознак, які властиві суб’єктові, у праві 

відбивається повнота правового становищ, його уніфікація або обмеження» 

[55, c. 41]. 

Усталеним є тлумачення правового статусу як загальної, комплексно-

універсальної, різноаспектної, цілісної категорії, що має чітку структуру та 

визначає принципи взаємодії між суб’єктами суспільних відносин, а також 

місце кожного в існуючій системі правових відносин. Із цього визначення 

можна виокремити такі риси, що характеризують термін «правовий статус»: 

чітка структурованість цієї категорії; глобальність та універсальність; 

обумовленість взаємозв’язку між суб’єктами суспільних відносин і 

визначення місця кожного суб’єкта у системі права [186, c. 95]. 

Таким чином, у широкому розумінні під правовим статусом розуміється 

юридично закріплене становище суб’єкта у суспільстві, його права та 

обов’язки, що встановлені законодавством і гарантовані державою.  

Щодо визначення поняття «адміністративно-правового статусу», то воно 

є теоретичним. До прикладу С.В. Ківаловим, адміністративно-правовий статус 

центральних органів виконавчої влади визначено через сукупність їхніх 

функції, завдань та компетенцію [1, с. 96-99]. В свою чергу, Т.А. Коломоєць, 

адміністративно-правовий статус визначено як сукупність суб’єктивних прав і 

обов’язків, закріплених нормами адміністративного права за певним органом, 

що реалізуються в рамках як адміністративних правовідносин, так і поза ними 
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[111, с. 64]. Визначення адміністративно-правового статусу як сукупності прав, 

обов’язків і гарантій їх реалізації, які визначені в нормативних актах – 

запропоновано С.Г. Стеценко [313, с. 90]. Схожої точки зору дотримувався і                      

О.О. Бандурка, яким визначено правовий статус органу державної влади як 

сукупність його повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких 

забезпечує виконання покладених на нього завдань [22, с. 23]. 

Спільними ознаками для усіх вищезазначених визначень є те. що 

адміністративно-правовий статус відображається через окремі складові, яких 

визначено правом, переважно – права, обов’язки, гарантії. 

Цікавою є позиція, яку запропоновано Д.Н. Бахрахом для трактування 

адміністративно-правового статусу. Науковцем виокремлено блоки у структурі 

адміністративно-правового статусу: 1) цільовий блок (посилює розуміння місця 

та ролі кожного конкретного органу у системі державних органів України); 2) 

структурно-організаційний блок (нормативне відображає порядок утворення, 

легалізації, реорганізації, ліквідації суб’єктів, їх підпорядкованості, передачі з 

ведення одних організацій у підпорядкування інших, встановлення та зміни 

організаційних структур, право на організаційне самовизначення і право на 

офіційні символи; 3) компетенційний блок (складається із сукупності владних 

повноважень щодо визначених предметів відання, пов’язаних із цілями, 

завданнями, функціями, формами та методами їх реалізації)  [23].  

Неможливо залишити поза увагою визначення саме адміністративно-

правового статусу НАЗК, якого запропоновано О.В. Івановим як обумовленої 

функціональним призначенням, законодавчо регламентованої сукупності його 

юридичних прав, обов’язків і гарантій, які реалізуються у рамках як 

адміністративних правовідносин, так і поза ними і відображають реальне 

становище та місце центрального органу виконавчої влади зі спеціальним 

статусом у системі суб’єктів запобігання та протидії корупції, визначаючи при 

цьому специфіку його діяльності [97]. 

Слушність наукових висновків щодо визначення поняття 

«адміністративно-правового статусу» не позбавляє можливості їх подальшого 
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удосконалення. Від так, хотілось би зазначити, що передумовою трактування 

адміністративно-правового статусу як складно-елементної категорії є те, що всі 

складові, які її формують визначено правом. При цьому, йдеться саме про 

адміністративне право. Так, на думку О. Дьяченка, адміністративно-правове 

регулювання – це механізм імперативно-нормативного упорядкування і 

організації діяльності суб’єктів та об’єктів управління і формування сталого 

порядку функціонування [7, с. 158]. Автори колективної монографії 

«Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ 

століття)» за загальною редакцією В. Галунька під адміністративно-правовим 

регулюванням вважається діяльність з здійснення цілеспрямованого впливу 

норм адміністративного права на суспільні відносини для забезпечення прав, 

свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

нормального функціонування громадянського суспільства та держави [2, с. 89]. 

Як зазначає І. Тацишин, досліджуючи особливості забезпечення 

адміністративно-правового регулювання інформаційних відносин у галузі 

реклами, адміністративно-правове регулювання – це цілеспрямований, 

організуючий і регулятивний вплив держави через систему органів та 

посадових осіб на процеси, які відбуваються в суспільстві [316, с. 39].  

Аналізуючи вказані визначення можна побачити, що адміністративно-

правове регулювання розглядається як цілеспрямований вплив норм 

адміністративного права на суспільні відносини, що має за мету забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів фізичних, юридичних осіб та сталого порядку 

функціонування громадянського суспільства та держави.  Відповідно до цього, 

адміністративно-правове регулювання характеризується притаманними лише 

йому ознаками, що відрізняють його з-поміж інших видів регулювання. Серед 

них можна виділити такі:  

а) є наслідком впливу держави на суспільні відносини;  

б) здійснюється за допомогою спеціальних адміністративно-правових 

засобів (форм), сукупність яких складає механізм адміністративно-правового 

регулювання;  
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в) здійснюється з метою упорядкування публічно-владних відносин (у 

тому числі, й у сфері запобігання корупції);  

г) наслідком упорядкування є встановлення прав та обов’язків для 

учасників адміністративно-правових відносин.  

Тобто, адміністративно-правовий статус НАЗК, в першу чергу, 

врегульовано нормами адміністративного права шляхом застосування 

спеціальних адміністративно-правових засобів для упорядкування публічно-

владних відносин у сфері запобігання корупції. 

Наступною, вихідною засадою для визначення адміністративно-

правового статусу НАЗК є те, що його правовий статус полягає у віднесенні до 

«інших центральних органів виконавчої влади», а саме – центральних органів 

державної виконавчої влади зі спеціальним статусом. Відповідно до 

положень Закону України «Про центральні органи державної виконавчої 

влади», інші центральні  органи  виконавчої влади включають:  

1) служби, більшість функцій яких утворюють функції з надання 

адміністративних послуг,  

2) агентства, більшість функцій яких складають функції щодо управління 

об’єктами державної власності,  

3) інспекції, більшість функцій яких складають контрольно-наглядові 

функції, а також комісії;  

4) комісії як органи, щодо яких на законодавчому рівні не закріплено 

функції, але які є колегіальними;  

5) бюро, більшість функцій яких складають функції щодо проведення 

оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних 

правопорушень;  

6) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як органи, 

який має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання 

та повноваження, спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, 

підконтрольностї, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та 

вирішення інших питань [288].  
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До інших центральних органів виконавчої влади, а саме центральних 

органів державної виконавчої влади зі спеціальним статусом належить НАЗК, 

хоча в його назві використано поняття «агентство».  

Таким чином, адміністративно-правовий статус Національного агентства 

з питань запобігання корупції – це комплексна категорія, за допомогою якої 

відображається адміністративно-правове регулювання положення, якого займає 

ця інституція у суспільних відносинах різного типу як центральний орган 

державної виконавчої влади з спеціальним статусом. 

Щодо структури адміністративно-правового статусу НАЗК, то її можна 

по-різному визначати. Науковці називають різну кількість елементів правового 

статусу, інколи об’єднують їх у певні блоки. Термін «елемент» (від латинської 

«elementum» – первісна речовина) визначається як: складова цілого [307, 

c. 245]; об’єкт, який належить до складу визначеної системи і розглядається у її 

межах як неподільний. До структури адміністративного-правового статусу 

часто зараховують і такі елементи як законні інтереси, правові принципи, 

правовідносини загального, статутного типу, правосуб’єктність [317, с. 481]. 

О.Ф. Скакун в якості основного елементу адміністративно-правового 

статусу органу державної виконавчої влади обрано компетенцію як визначену 

законом або підзаконним актом сукупність: 1) його владних повноважень (прав 

та обов’язків), юридичної відповідальності за неналежне їх виконання або їх 

перевищення; 2) предмету ведення (задач та функцій) [305, с. 136].  

Особливості адміністративно-правового статусу Національного агентства 

з питань запобігання корупції мають прояв у його структурних складових 

елементах.  

У цій роботі 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 
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специфічний напрям діяльності та місце Національного агентства з питань 

запобігання корупції в системі спеціалізованих антикорупційних органів. 

Метою діяльності НАЗК є забезпечення формування та реалізації такої 

державної антикорупційної політики, яка спрямована на запобігання корупції. 

Щодо поняття «запобігання корупції», то нормативно його не визначено. 

Окремо звертаємо увагу на наявність суміжних понять: «попередження 

корупції», «боротьба з корупцією», «протидія корупції». 

У Новому тлумачному словнику української мови «попередження» 

визначено через заздалегідь здійснене повідомлення про певний факт або певне 

застереження [178]. У курсі кримінології попередження злочинів є особливим 

видом соціального управління, що покликаний забезпечити безпеку 

правоохоронних цінностей і полягає в розробленні та застосуванні окремих 

способів по виявленню та ліквідації показників злочинності в суспільних 

відносинах, які опосередковують злочинність та сприяють впливу на осіб, які 

схильні до протиправної поведінки [129, с. 225]. Більш того під терміном 

попередження традиційно визначають практичну діяльність не лише 

відповідних державних структур, а й недержавних, по виявленню осіб, що 

хочуть здійснити правопорушення для відвернення цих намірів у злочинні дії 

[95, с. 6]. 

Якщо звернутись до трактування поняття «попередження корупції» у 

контексті законодавства, то Законом України «Про боротьбу з корупцією» 1995 

року містилось його визначення через спеціальні заходи, які направлені на 

обмеження для державних службовців та інших осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, а також здійснення фінансового контролю [95]. 

Таким чином, попередження корупції полягало у встановленні певних 

обмежень, які повинні були не допустити прояви корупції із самого початку. 

Що стосується поняття «протидії корупції», то загалом, у всіх 

нормативно-правових актах вживається поняття «боротьба із корупцією», а не 

«протидія». На думку вченого В.Г. Грянки, це правильно, тому що певна 

діяльність по подоланню негативного явища спрямована на його відвернення, а 
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не зменшення наслідків, а тому вважається, що доцільно вести мову саме про 

боротьбу з корупцією, а не протидію [51]. Термін «боротьба» визначається так: 

сутичка, бійка, в якій кожний з учасників намагається подужати супротивника; 

активне протиборство; діяльність спрямована на створення, досягнення кого-

небудь [36, с. 60]. Доцільно зазначити, що тлумачення терміну «боротьба» 

вказає на те, що він є лише одною з складових протидії не охоплює інші 

напрями [188, с. 615].  

О.Ю. Шостко стверджує, що поширеним є комплексний підхід, який 

поєднує запобіжні й репресивні заходи, що позначаються терміном «протидія». 

Це визначення як загальне родове поняття, що охоплює діяльність, яка 

спрямована на зменшення детермінант, які спричиняють злочинність та 

сприяють їй зменшенню окремих злочинів через недопущення їх вчинення 

[339]. 

Протидія як термін у сфері корупційних явищ дає більш повну 

характеристику. Зокрема, у тлумачному словнику української мови слово 

«протидія» визначено як «дія, що спрямована проти іншої дії, перешкоджає їй» 

[36, с. 992]. На думку Ю.О. Гудкова, протидія – це комплекс організаційних та 

тактично впорядкованих діянь, які вчинені особою, що причетна до 

правопорушення, і іншими зацікавленими особами, які спрямовані на 

дестабілізацію встановлення істини у судовому провадженні, що мають на меті 

уникнення відповідальності [53, с. 11–17].  

Наприклад, І. Серова віддає перевагу терміну «протидія» у зв’язку з тим, 

що поняття «боротьба» більшою мірою стосується активних дій репресивного 

характеру, а «протидія» – дій, що насамперед, є превентивними, запобіжними, 

профілактичними [303]. 

Аналіз наукових праць з питань протидії (боротьби) корупції показав, що 

в українській юридичній науці є розбіжності у визначенні змісту і вживання 

термінів, якими окреслюється протистояння держави та її уповноважених 

органів корупції, отже, і відсутність узгодженої наукової думки щодо 

можливості існування найбільш прийнятного терміна, який би в цілому 
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правильно відображав зазначений вид протистояння. На нашу думку, потрібно 

погодитися з В.І. Задорожним, який зазначає, що багато з наведених термінів по 

окремих позиціях уразливі для критики і загальним недоліком всього спектру 

понятійного апарату є те, що наявні терміни не завжди повно і об’єктивно 

відображають усю гаму і різноманітність соціальної практики боротьби зі 

злочинністю: протидії, протистояння злочинності або протиборства з нею [82, 

с. 119]. Отже, плутанина в термінах, підміна одного поняття іншим, 

ототожнення понять «протидія корупції» і «боротьба із корупцією» не тільки 

ускладнюють правильне осмислення їх змісту і співвідношення між собою, але 

і заважають виробленню адекватних заходів впливу на корупційну поведінку та 

її детермінанти.  

Посилення антикорупційних заходів та обмежень до певного кола осіб, 

що стали наслідком прийняття Закону України «Про запобігання корупції», 

запровадило у юридичну лексику антикорупційного спрямування поняття 

«запобігання корупції». 

Загалом, походження терміну «запобігання» бере свій початок зі 

староукраїнської мови. У Великому тлумачному словнику української мови 

дієслово «запобігти» визначається як не допускати, заздалегідь відвертати що-

небудь неприємне, небажане. У кримінології дефініція «запобігання» 

застосовується доволі рідко, оскільки вчені-кримінологи у рівній мірі вживають 

терміни «попередження», «профілактика» та «припинення», однак певні 

вирізняючі ознаки між вказаними термінами наводяться вченими. 

Так, С.С. Малигін та А.Є. Чечетін запобігання злочину визначають через 

пошук осіб, які знаходяться на етапі формування ідеї вчинення 

правопорушення та недопущення реалізації їх задуму, а завданнями 

запобігання злочинам полягає у застосуванні оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на недопущення здійснення протиправних діянь або усунення 

причин і умов, сприяючих їх здійсненню [137, с. 47]. 

Вчений О. Клюєв запобіганням злочину вважає вжиття необхідних 

заходів щодо недопущення вчинення правопорушень, встановлення осіб, які 
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намагаються скоїти правопорушення, та вжиття до них певних заходів з метою 

недопущення реалізації їх протиправних намірів [106, с. 100]. Таким чином, ми 

вважаємо, що запобігання корупції визначено – це сукупність дій, що 

спрямовані на недопущення використання службових повноважень, пов’язаних 

із ними можливостей задля отримання незаконних вигод особами. 

Щодо завдань НАЗК як елементу його правового статусу, то їх 

нормативно не закріплено Законом України «Про запобігання корупції», що 

негативно впливає на конкретизацію його адміністративно-правового статусу. 

На офіційному сайті НАЗК в якості основного функціонального призначення 

обрано – здійснення такого рівня запобігання корупції, що забезпечить 

функціонування доброчесної влади та справедливого суспільства. Вбачається 

доцільним доповнення Закону України «Про запобігання корупції» окремою 

статтею «Завдання Національного агентства з питань запобігання корупції» 

такого змісту:  

«До основних завдань Національного агентства з питань запобігання 

корупції віднесено: 1) забезпечення формування і реалізація державної 

політики у сфері запобігання корупції; 2) реалізація заходів запобігання 

корупції; 3) ведення повноважень щодо адміністрування державних реєстрів, 

держателем яких виступає Національне агентство з питань запобігання 

корупції; 4) реалізація просвітницької роботи, направленої на запобігання 

корупції».  

Важливою складовою адміністративно-правового статусу Національного 

агентства з питань запобігання корупції є принципи його діяльності. Як слушно 

акцентовано увагу П.М. Рабінович та М.І. Хавронюк, принципи є своєрідною 

перехідною площиною від права до норм етики і моралі в діяльності державних 

органів, проміжною ланкою, яка поєднує суспільні здобутки цивілізації з 

практичною реалізацією норми права [293]. Наприклад, Явич Л.С. встановлено, 

що принципами необхідно вважати ідеї, теоретичні, нормативно-керівні 

положення того чи іншого виду людської діяльності, які конкретизуються в 

змістові правових норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами 



127 
 

існування суспільства [341]. Призначення принципів у праві полягає у тому, 

щоб здійснювати узагальнене закріплення засад суспільного ладу; 

забезпечувати однотипне формулювання норм права; забезпечувати їх вплив на 

суспільні відносини шляхом правового регулювання та інших видів правового 

впливу. 

Загалом, принципи діяльності як елемент адміністративно-правового 

статусу – це основоположні ідеї, вихідні засади та цінності, яким має слідувати 

суб’єкт. Відповідно, НАЗК має діяти відповідно до: а) загальних принципів – 

верховенства права та належного врядування [164, с. 67-76]; б) спеціальних 

принципів, яких перелічено у спеціальному законодавстві.  

Серед принципів верховенства права виділяють наступні: принцип 

законності; принцип юридичної визначеності; принцип заборони свавілля; 

принцип доступу до незалежного та безстороннього суду; принцип дотримання 

прав людини; принцип заборони дискримінації та рівності перед законом [164]. 

Кожен із зазначених принципів має бути дотриманим НАЗК під час його 

функціонування. На рахунок принципу дотримання прав і свобод громадянина 

як елементу мегапринципу верховенства права, його суть в тому, що НАЗК у 

своїй діяльності має визнавати права і свободи людини і громадянина 

найвищою цінністю.  

Наступний «мегапринцип», якому має слідувати антикорупційна 

інституція є принцип належного врядування, що передбачає забезпечення 

участі у прийнятті рішень, прозорості та неупередженості під час прийняття 

рішення, дотримання підзвітності. Щодо участі у прийнятті рішень 

громадськості, то ст. 14 Закону України «Про запобігання корупції» закріплено 

способи реалізації такого принципу. Принцип прозорості у роботі НАЗК 

забезпечується через його зобов’язання створити такі умови роботи, які 

забезпечують доступність ознайомлення з цим усіх бажаючих (наприклад, за 

рахунок опублікування звітів та інформації про роботу НАЗК в засобах масової 

інформації, офіційних веб-сайтах).  
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Уявляється важливим звернути увагу на принципи діяльності НАЗК, 

яких закріплено на офіційному веб-сайті цього органу в якості цінностей, а 

саме:  

1) «Доброчесність. Місце сили», що означає визначення НАЗК як 

прикладу доброчесної поведінки через дотримання законів, спрямування 

етичними стандартами та максимальну відкритість для суспільного контролю; 

2) Верховенство права. «Єдині правила для всіх», що означає 

вибір справедливості у суспільстві – кінцевою метою НАЗК; однакові правила 

для всіх є запорукою доброчесного й демократичного суспільства, тому 

компетентно і ефективно НАЗК має здійснювати повноваження таким чином, 

щоб Україна стала комфортним місцем для життя; 

3) Розвиток. «Бути завтра кращими, ніж сьогодні», що означає  

професійність команди НАЗК як фахівців у боротьбі з корупцією, котрі 

гармонійно формують та координують політику в цій сфері і завжди готові 

допомогти іншим стейкхолдерам; 

4) Результативність. «Змінюємо суть, а не форму», що означає  

фокусування на конкретному результатові з обґрунтуванням прийнятих рішень 

для всіх зацікавлених сторін, а також розбудову інституційної спроможності і 

баланс довгострокових та короткострокових цілей; 

5) Незалежність. «Інтерес народу України понад усе», що означає  

позиціонування НАЗК як визнаного авторитетом у питаннях запобігання та 

боротьби з корупцією органу, який є неупередженим і аполітичним.  

Вказані прогресивні ідеї функціонування НАЗК є слушними, але для їх 

безумовного виконання, необхідне їх закріплення на нормативному рівні. Тому 

пропонується доповнити Закон України «Про запобігання корупції» статтею з 

назвою «Принципи діяльності Національного агентства з питань запобігання 

корупції» з таким змістом: 

«Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції 

ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної 

влади, безперервності, відкритості та прозорості. 
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2. Національне агентство з питань запобігання корупції реалізує надані 

повноваження на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

3. Національне агентство з питань запобігання корупції регулярно 

інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, 

залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне 

значення. Прийняття Національним агентством з питань запобігання корупції 

актів, що містять інформацію з обмеженим доступом, можливе лише у 

випадках, визначених законом, у зв’язку із забезпеченням національної безпеки 

та оборони України.  

Проекти нормативно-правових актів Національного агентства з питань 

запобігання корупції оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом 

України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених 

законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх 

підготовки». 

Компетенція як структурний елемент адміністративно-правового статусу 

Національного агентства з питань запобігання корупції складається із 

сукупності повноважень, які йому надані при конкретному предметові відання 

– питань, які він має право вирішувати у процесі практичної діяльності. Таким 

чином, компетенція складається з трьох елементів: повноважень, предмета 

відання, функцій. Детальний аналіз компетенції НАЗК здійснено в п. 2.3 цього 

дослідження. 

Щодо організаційної структури НАЗ як елементу правового статусу, йде 

мова про аналіз: керівництва органу (керівник та його заступники); 

функціонування його апарату, територіальних органів та підрозділів, що 

проаналізовано у п. 2.2 цього дослідження. Зауважимо, що основною формою 

роботи НАЗК як колегіального органу є засідання. Засідання НАЗК скликає 

Голова НАЗК. Дату проведення засідання визначає Голова НАЗК у разі 

потреби, але не рідше одного разу на тиждень. У невідкладних випадках 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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засідання НАЗК може скликатися терміново. Проект порядку денного 

засідання НАЗК затверджує Голова НАЗК за переліком запропонованих до 

розгляду питань, сформованим Департаментом організаційного і кадрового 

забезпечення НАЗК. Пропозиції до порядку денного засідання НАЗК можуть 

вносити Голова НАЗК, члени НАЗК, керівник апарату у межах повноважень, 

наданих НАЗК, – самостійно або спільно з керівниками самостійних 

структурних підрозділів. Порядок денний засідання НАЗК затверджує НАЗК. 

Після цього протягом двох робочих днів його розміщують на офіційному веб-

сайті НАЗК. Засідання НАЗК можуть бути відкритими або закритими. 

Підготовка та проведення закритих засідань з питань, які містять інформацію з 

обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється спеціальними 

законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони 

державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом. Під час 

розгляду питань на закритому засіданні можуть бути присутні виключно 

Голова НАЗК, заступник Голови НАЗК, члени НАЗК, інші працівники, до 

компетенції яких відноситься питання, а також особи, присутність яких 

визнана необхідною для розгляду відповідного питання [174]. 

Окрему увагу слід приділити рішенням, яких може бути прийнято 

Національним агентством з питань запобігання корупції. Вказаний елемент 

адміністративно-правового статусу має відображення у профільному 

законодавстві, а саме: 

1) Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» 

встановлено, що: рішення інших центральних органів виконавчої влади можуть 

бути прийняті у формі наказів; ці рішення обов’язкові для виконання 

центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, 

місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами і організаціями всіх форм власності та громадянами; накази 

класифікуються залежно від змісту на регуляторні та нормативно-правові; 

накази мають бути оприлюднені на українській мові на офіційному сайті 
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органу, який їх прийняв; накази, що є нормативно-правовими актами і пройшли 

державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, 

якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного 

опублікування державною мовою в офіційних друкованих виданнях тощо [288]; 

2) Законом України «Про запобігання корупції» визначено: повноваження 

щодо прийняття рішень в сфері запобігання корупції (ст. 7), а саме: виданя у 

межах повноважень наказів та доручень; приймати рішення щодо призначення 

на посади та звільнення з посад працівників Національного агентства; 

приймати рішення щодо присвоєння службовцям Національного агентства 

ранги державних службовців, вжиття заходів заохочення, а також притягнення 

службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно 

з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства; приймати рішення 

щодо розподілення обов’язків між заступниками Голови Національного 

агентства; прийняття рішень в установленому порядку рішення про розподіл 

бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство; права НАЗК 

(ст. 12) щодо прийняття з питань, що належать до його компетенції, 

обов’язкових для виконання нормативно-правових актів; внесення приписів про 

порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених 

цим Законом, захисту викривачів тощо [223]. 

Рішення НАЗК приймаються відкритим поіменним голосуванням. У 

голосуванні беруть участь Голова та члени НАЗК. Вони мають по одному 

голосу – 125 – кожен. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість від загального кількісного складу НАЗК. Члени НАЗК 

не мають права утримуватися від голосування, але можуть у письмовій формі 

викласти окрему думку у разі незгоди з рішенням, прийнятим НАЗК. Окрема 

думка члена НАЗК додається до протоколу засідання НАЗК. У разі виникнення 

реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена НАЗК він не має права 

брати участь у прийнятті рішення на засіданні НАЗК. Про конфлікт інтересів 

члена НАЗК може заявити будь-який інший член НАЗК або учасник засідання, 
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якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт 

інтересів члена НАЗК заноситься в протокол засідання НАЗК. 

Якщо неучасть члена НАЗК у прийнятті рішення призведе до втрати 

правомочності засідання НАЗК, то участь такого члена НАЗК у прийнятті 

рішення здійснюється під зовнішнім контролем [223]. Такий контроль 

забезпечують інші члени НАЗК, уповноважений представник Громадської ради 

при НАЗК, працівник самостійного структурного підрозділу апарату НАЗК, до 

повноважень якого належить здійснення моніторингу дотримання 

законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання 

корупції. Після закінчення голосування по кожному питанню головуючий 

оголошує його результати та прийняте рішення. Результати голосування 

заносяться до протоколу [178].  

Для здійснення характеристикии актів НАЗК, потрібно дослідити їх 

загальноправові властивості для виявлення особливостей застосування. 

Звернемо увагу на те, що рішення (акти) НАЗК за юридичною силою 

поділятися на нормативно-правові акти та індивідуальні акти.  

В загальному, їх можна визначити як зовнішнє вираження однотипних 

груп адміністративних дій, що реалізуються у межах наданих повноважень для 

здобуття необхідного публічного інтересу. Тому, доцільно виділити ознаки, що 

характеризують акти НАЗК: а) відображають зовнішню форму роботи НАЗК; б) 

відображають динаміку державного регулювання; в) різняться в залежності від 

засобу запобігання корупції та від поставленої мети.  

Тобто, рішення НАЗК, що мають ціллю запобігання корупції, можуть 

прийматися у різній формі – нормативно-правових актів, індивідуальних актів, 

адміністративних договорів. 

Щодо нормативно-правових актів, то як слушно зазначає С.О. Мосьондз – 

це правові документи державно-владного характеру, що приймаються 

уповноваженим органом виконавчої влади, іншим суб’єктом державного 

управління з метою здійснення управлінських завдань та функцій [172, c. 67]. 

Відповідно до положень п. 18 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства 
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України, нормативно-правовий акт – це акт управління (рішення) суб’єкта 

владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні 

правила регулювання однотипних відносин, і який розрахований на 

довгострокове та неодноразове застосування [108]. 

До загальних ознак, які притаманні нормативно-правовим актам НАЗК, 

віднесемо:  

1) підзаконний характер – видання нормативних актів здійснюється на 

підставі та на виконання закону;  

2) обов’язковість – акти публічної адміністрації є обов’язковим до 

виконання особам, яким він адресований;  

3) правомочність – нормативні та адміністративні акти видаються 

органами виконавчої влади та іншими суб’єктами публічної адміністрації 

відповідно до характеру та в межах наданої їм законом компетенції;  

4) офіційність – видання нормативних та адміністративних актів 

здійснюється від імені держави органом, повноваження якого закріплене у 

діючому законодавстві України;  

5) односторонність – акти публічної адміністрації є результатом 

юридично-владного волевиявлення відповідного суб’єкта, що його видав;  

6) належну оформленість – видання актів публічної адміністрації 

здійснюється із дотриманням нормативно встановлених процедур [172, с. 67].  

Крім того, акти НАЗК також можуть бути опротестовані або оскаржені в 

установленому чинним законодавством порядку (до вищого органу або ж у 

порядку адміністративного судочинства). Акцентуємо увагу й на те, що 

нормативно-правові акти НАЗК: виступають джерелаим адміністративного 

права, адже полягають у підзаконній правотворчій діяльності; вони спрямовані 

на уточнення та конкретизацію норми права актів вищої юридичної сили; 

розраховані на багаторазове використання, оскільки передбачають правила 

поведінки за настання певних обставин;  поширюються на необмежене коло 

осіб; виступають правовими засадами виникнення, зміни і припинення 
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адміністративних правовідносин; шляхом їх видання здійснюється розв’язання 

численних проблем у різних галузях, сферах і секторах суспільного життя [8].  

Особливості нормативно-правових актів Національного агентства 

полягають у наступному: 

1) вони підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України 

та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів; 

2) нормативно-правові акти НАЗК, що пройшли державну реєстрацію, 

набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не 

передбачено самим актом, але не раніше дня офіційного опублікування; 

3) нормативно-правові акти НАЗК після включення до Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною 

мовою в офіційних друкованих виданнях; 

4) вони оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті 

НАЗК;  

5) їх зміст стосується реалізації антикорупційної політики та застосування 

заходів запобігання корупції тощо. 

Щодо рішень НАЗК, які приймаються у формі індивідуальних актів, 

зазначимо наступне. На відміну від нормативно-правових актів вони:  

1) є актами конкретної дії, які спрямовані на певну особу;  

2) розраховані на разове застосування, тому їх дія припиняється після 

здійснення встановлених у них прав і обов’язків;  

3) виступають юридичною підставою для виникнення, зміни і 

припинення суспільних правовідносин.  

4) можуть бути оскаржені виключно особами, права, свободи або 

охоронювані законом інтереси яких такими актами порушено. 

Індивідуальні акти не є джерелами адміністративного права, тому що 

вони не передбачають норм права. Вони направлені на реалізацію приписів 

нормативно-правових актів і не тільки адміністративних, але й інших галузей 

права.  
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За своїм характером індивідуальні акти є розпорядчими актами, оскільки 

в них знаходить свій прояв юридично-владне волевиявлення НАЗК щодо 

конкретного об’єкту. Зазначимо, що індивідуальні акти не підлягають 

державній реєстрації в органах юстиції, як це має місце стосовно нормативно-

правових актів [8, с. 178-179].  

Загалом, причиною прийняття адміністративних актів або актів 

індивідуальної дії є конкретні життєві обставини, що потребують застосування 

правових норм, юридична кваліфікація яких повноважним суб’єктом публічної 

адміністрації дозволяє через реалізацію диспозиції чи санкції відповідної 

правової норми визначити права та обов’язки суб’єктів права [102, с. 17]. 

Аналізуючи юридичну літературу, можна виділити такі ознаки 

адміністративних справ: а)  їх зміст становлять конкретні, індивідуальні права й 

обов’язки суб’єктів; б) суб’єкти індивідуальних справ є конкретними, 

індивідуальними, інакше кажучи, права й обов’язки, що становлять основу 

індивідуальних справ, стосуються певних конкретних суб’єктів; в) 

індивідуальні справи повинні мати певну, встановлену законом, форму; г) у 

всіх випадках розгляду і розв’язання індивідуальних справ приймаються 

індивідуальні акти. При розв’язанні тієї або іншої адміністративної справи 

уповноважені на те особи або органи зобов’язані застосувати норму права, 

тобто застосувати розпорядження, які вона містить, до даної конкретної 

адміністративної справи. Рішення суб’єкта публічної адміністрації, прийняте 

внаслідок розгляду зазначених обставин, встановлює певні юридичні наслідки 

для зацікавлених у результатах розгляду справи осіб, які є для них 

обов’язковими.  

 Зробимо висновок про те, що наслідком розгляду та вирішення 

адміністративних справ є прийняття стосовно індивідуальних актів, які в свою 

чергу, тягнуть за собою виникнення, зміну та припинення певних 

адміністративних правовідносин. 

Не виключенням є адміністративні акти, що приймаються НАЗК для 

вирішення конкретних адміністративних справ. Так, у випадках виявлення 
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порушення вимог антикорупційного законодавства щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та прирівняних до них осіб, захисту викривачів або іншого порушення, НАЗК 

вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації 

припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового 

розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом 

відповідальності. Цей припис, що стосується конкретної особи є актом 

індивідуальної дії. 

При цьому, йому притаманно таких ознак: припис НАЗК є обов’язковим 

для виконання; Про результати виконання припису посадова особа, якій його 

адресовано, інформує НАЗК; припис не вноситься у разі виявлення порушення 

вимог антикорупційного законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності судді, судді Конституційного 

Суду України. Про виявлення таких порушень Національне агентство інформує 

відповідно Вищу раду правосуддя або Конституційний Суд України. Вища рада 

правосуддя, Конституційний Суд України відповідно до наданих законом 

повноважень вирішують питання про притягнення судді, судді 

Конституційного Суду України до дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку; тощо [223]. 

Окремо зазначимо, що протокол не є різновидом адміністративних актів. 

Тому, хоча у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, уповноважені особи НАЗК уповноважені складати 

протокол про таке правопорушення, це не є різновидом акту індивідуальної дії, 

але лише фіксує порушення законодавства. 

Натомість, висновок НАЗК щодо: виявлення ознак іншого корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення; виявлення ознак іншого 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, вчиненого суддею, 

суддею Конституційного Суду України, - є адміністративним актом, що 
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затверджується Головою Національного агентства або його заступником та 

надсилається до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

У цій частині дослідження звернено увагу на те, що на сучасному етапі 

розвитку нашої держави, одним із пріоритетних напрямків діяльності 

залишається забезпечення створення спеціалізованих державних органів, що 

мають на меті реалізацію державної антикорупційної політики, а також 

протидію та запобігання корупції, особливе місце серед яких займає 

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, 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. 

 

2.2 Внутрішньоорганізаційна система Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

 

Одним із елементів адміністративно-правового статусу будь-якого органу 

державної виконавчої влади є організаційна структура, тобто внутрішня 

організація такого органу. Аналізуючи законодавчу базу, констатуємо 

відсутність нормативного закріплення понять «організація», «внутрішня 

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

дає підстави звернутися до наукових доробок з даного питання.  

На думку радянського дослідника Г.A. Туманова, поняття «організація» 

доцільно розцінювати як поліструктурну категорію, що характеризується у 

декількох розуміннях:  
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1) як юридичну категорію, тобто певне структуроване соціальне 

утворення – орган державного управління, громадське формування тощо;  

2) з позиції атрибутивного розуміння, як об’єктивну функцію управління, 

його мету, засіб, результат;  

3) як фіксований, умовно стабільний стан складного об’єкта, об’єкта-

системи в статиці;  

4) та як елемент (стадію) послідовно здійснюваного процесу управління 

(управлінського циклу) в динаміці [326, с. 42].  

Дещо інший підхід був висловлений професором В.М. Плішкіним та 

втілений в навчальному посібнику «Теорія управління органами внутрішніх 

справ». Зокрема, вітчизняним дослідником зверталася увага, що на практиці 

неможлива організація без структури, оскільки у разі відсутності складових 

елементів або взаємозв’язків між ними не є можливим вести мову про наявність 

єдиного цілісного утворення [192, с. 173].  

Науковий підсумок різноманіття тлумачень поняття «організація» було 

здійснено вітчизняним дослідником С.І. Губковим, який констатував 

багатоаспектність поняття «організація» та його тлумачення, зокрема: 1) як 

зміни в організаційній формі управління, тобто створення, реорганізація 

організаційних структур управління тощо; 2) як організуючий вплив суб’єкта 

на об’єкт управління, що має на меті впорядкування та взаємодію елементів 

системи управління; 3) як діяльність, що спрямована на здійснення процесу 

управління, тобто прийняття та реалізація управлінських рішень [52, с. 63]. 

Вказане твердження вперше робить висновок та підводить до певного 

ототожнення понять «організація» та «організаційна структура», роблячи 

акцент на необхідності наявності двох складових: 1) структурних елементів 

організаційної структури та 2) стійких взаємозв’язків між ними.  

В контексті органів державної виконавчої влади поняття «організаційна 

структура» необхідно розцінювати як впорядковану сукупність постійних 

взаємопов’язаних елементів, які забезпечують функціонування та розвиток 

такого органу, елементами якої виступають як окремі службовці, так і служби, 
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відділи або управління, що виконують частину покладених на них 

функціональних обов’язків [41]. При цьому, важливим є те, що змістовний 

аспект поняття «організаційна структура» формується під впливом об’єктивних 

факторів, які зумовлюють характер та кількість структурних елементів органу 

державної виконавчої влади, серед яких – завдання, функції та цілі такого 

органу виконавчої влади, його зовнішньо-організаційна форма, організація 

праці, кадровий аспект тощо.  

Досить часто вченими звертається увага не на організаційну структуру 

органу державної виконавчої влади, як елемент його адміністративно-правового 

статусу, а саме на структуру його апарату. Зокрема, на думку Н.П. Матюхіної, 

до основних рис будь-якого органу виконавчої влади належать такі 

компоненти, як передбачений законодавством порядок створення, 

територіальна визначеність діяльності такого органу, встановлене коло 

повноважень у відповідній сфері суспільного життя, а також присутність 

відокремленого апарату та штатної структури [180, с.75-76]. Характеризуючи 

некоректність такого твердження звернемо увагу, що якщо поняття 

«внутрішньої організаційної структури» доцільно застосувати до усіх органів 

державної виконавчої влади, то поняття апарату та структури апарату 

стосуються лише центральних органів державної виконавчої влади. Згідно ст. 

11 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», апарат 

центрального органу виконавчої влади є організаційно поєднаною сукупністю 

структурних підрозділів, що забезпечують діяльність керівника центрального 

органу виконавчої влади, а також виконання покладених на центральний орган 

виконавчої влади завдань [288]. При цьому законом не здійснюється 

конкретизація складу апарату та характеристика його структурних елементів.  

Для відповіді на дане питання необхідним є звернутися до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 

місцевих державних адміністрацій». Відповідно до ч. 1 вказаного підзаконного 

нормативно-правового акту, у складі апарату центральних органів виконавчої 
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влади (крім міністерств) утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не 

передбачено актами вищої юридичної сили):  

1) Департамент, який є структурним підрозділом, що утворюється для 

виконання окремих завдань з реалізації державної політики за певними 

напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, за умови, що в 

його складі буде не менш як чотири відділи;  

2) Управління (самостійний відділ), який є структурним підрозділом 

одногалузевого або однофункціонального спрямування, за умови, що в його 

складі буде не менш як два відділи;  

3) Самостійний сектор, який є структурним підрозділом, що утворюється 

для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої 

влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних 

підрозділів;  

4) Відділ у складі департаменту (управління), який є структурним 

підрозділом, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом 

(функцією) діяльності органу виконавчої влади [284]. 

Залежно від зовнішньої організаційно-правової форми центрального 

органу державної виконавчої влади, додатково у його складі можуть 

утворюватися також й інші структури. Так, окремим структурним підрозділом 

будь-якого міністерства може виступати патронатна служба, повноваження якої 

полягають в здійсненні заходів, спрямованих на проведення консультацій, 

підготовка потрібних для виконання завдань міністерством засобів, 

забезпечення звʼязку із посадовими особами інших державних органів, 

проведення зустрічей та громадських звʼязків, представників ЗМІ, а також 

виконання інших доручень міністра, що передбачено статею 12 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади») [ 288].  

У складі апарату окремих міністерств додатково можуть функціонувати 

директорати, що утворюються з метою реалізації завдань, що пов’язані з 

провадженням політики декількох державних сферах повноважень 

центрального органу виконавчої влади. Зокрема, досить цікавим є 
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функціонування Директорату стратегічного планування та європейської 

інтеграції у складі Міністерства юстиції України. Вказаний підрозділ був 

створений відповідно до Стратегії реформування державного управління 

України на 2016 - 2020 роки та головним із завдань має координацію діяльності 

Міністерства юстиції України з питань європейської інтеграції та 

співробітництва з міжнародними організаціями. Директорат очолює 

генеральний директор та має у своєму складі сформовані п’ять експертних 

груп: 1) Експертну групу із стратегічного та операційного планування; 2) 

Експертну групу з євроінтеграції та координації політик; 3) Експертну групу 

координації донорської допомоги; 4) Експертну групу з цифрових рішень та 

юридичного дизайну; 5) Експертну групу з прав людини [66]. 

Таким чином, поняття «внутрішня організаційна структура» органу 

державної виконавчої влади та «апарат центрального органу виконавчої влади» 

є дотичними правовими категоріями, що матимуть різне змістовне наповнення 

залежно від критерію їх порівняння. Здійснюючи аналіз поняття «внутрішня 

організаційна структура» органу державної виконавчої влади та «апарат 

центрального органу виконавчої влади», констатуємо, що  перше поняття є 

ширшим, оскільки охоплює всі органи державної виконавчої влади, натомість 

апарат утворюється виключно при міністерствах та інших центральних органах 

виконавчої влади. Порівнюючи поняття «внутрішня організаційна структура» 

центрального органу державної виконавчої влади та «апарат центрального 

органу виконавчої влади», звертаємо увагу, що вони співвідносяться 1) як зміст 

та форма; 2) поняття «апарат центрального органу виконавчої влади» є 

ширшим поняттям, оскільки включає окрім структурних підрозділів ще й 

керівництво апарату – керівника апарату та його заступників. 

Специфікуючи поняття «внутрішня організаційна структура» до 

центральних органів державної виконавчої влади із спеціальним статусом, що 

уповноважені здійснювати заходи із запобігання та протидії корупції, 

приходимо висновку, що внутрішню структуру спеціалізованих 

антикорупційних органів доцільно розглядати як складну категорію, що містить 
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структурні підрозділи вказаних антикорупційних органів, що поєднані 

вертикальними та горизонтальними зв’язками на підставі спільного переліку 

завдань та функцій. Такими структурними підрозділами відповідно можуть 

виступати: 1) департамент; 2) управління; 3) сектор; 4) відділ; 5) директорат; 6) 

секретаріат тощо. Розглянемо внутрішню структуру такого центрального 

органу державної виконавчої влади із спеціальним статусом, як Національне 

агентство з питань запобігання корупції.  

Первісно, положення стосовно внутрішньої організації Національного 

агентства з питань запобігання корупції визначено ст. 8 Закону України «Про 

запобігання корупції», аналізуючи яку виокремлюємо наступні важливі тези: 1) 

організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності 

Національного агентства здійснює його апарат (ч. 2); 2) положення про апарат 

Національного агентства і його структура, а також положення про самостійні 

структурні підрозділи апарату затверджуються Головою Національного 

агентства (ч. 2); 3) рішенням Голови Національного агентства можуть 

створюватися не більше шести територіальних органів Національного 

агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-

територіальним поділом (ч. 3) [223]. Натомість чіткий перелік структурних 

підрозділів Національного агентства або згадка про них відсутня.   

Звертаючись до Положення про апарат Національного агентства з питань 

запобігання корупції констатуємо, що до складу апарату вказаного органу 

належать: керівництво апарату – керівник апарату та його заступники; 2) 

структурні підрозділи, до яких належать департаменти, самостійні управління, 

відділи та інші підрозділи (ч. 8). Окремо звертається увага, що розподіл 

повноважень між структурними підрозділами Національного агентства 

визначається в окремих положеннях про ці структурні підрозділи (ч. 18), а 

також, що структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність 

Національного агентства з питань, що належать до їх компетенції, та виконують 

функції відповідно до положень про структурні підрозділи (ч. 22) [234]. Згідно 

офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції, 
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структурними підрозділами вказаного спеціалізованого антикорупційного 

органу є 19 утворень, з яких:  

a) Департаменти НАЗК: 1) Департамент запобігання політичній корупції; 

2) Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу 

життя; 3) Департамент антикорупційної політики; 4) Департамент запобігання 

та виявлення корупції; 5) Департамент запобігання конфлікту інтересів; 

б) Управління НАЗК: 1) Управління проведення обов’язкових повних 

перевірок; 2) Управління проведення повних перевірок; 3) Управління 

просвітницької роботи та навчальних програм (Офіс доброчесності); 4) 

Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації; 5) 

Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; 

6) Управління документообігу та контролю; 7) Управління по роботі з 

персоналом; 8) Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту; 9) 

Юридичне управління; 10) Управління внутрішнього контролю; 

в) Відділи НАЗК: 1) Відділ обробки звернень; 2) Відділ цифрової 

трансформації та інноваційного розвитку; 3) Відділ комунікацій та 

інформаційної політики; 

г) Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту. 

Деякі з перелічених структурних підрозділів Національного агентства з 

питань запобігання корупції додатково мають у своїй структурі підпорядковані 

структури. Так, наприклад, Департамент запобігання та виявлення корупції має 

у своєму складі три підпорядковані управління – Управління стратегічного 

аналізу з питань запобігання корупції, Управління координації уповноважених 

підрозділів та виконання антикорупційних програм та Управління захисту 

викривачів та обробки повідомлень про корупцію. Охарактеризуємо окремі 

структурні підрозділи внутрішньої системи Національного агентства з питань 

запобігання корупції.  

Досить цікавим є те, що хоч у складі Національного агентства з питань 

запобігання корупції можуть створюватися не більше шести територіальних 

органів Національного агентства, такі територіальні органи поки що не 
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створені. Беручи до уваги положення Стратегії розвитку Національного 

агентства з питань запобігання корупції на 2017 – 2020 роки, якою 

стверджується щодо необхідності створення та функціонування як мінімум 

п’яти територіальних органів Національного агентства з метою забезпечення 

доступу до інформації та здійснення інших повноважень, робимо висновок про 

створення таких територіальних органів у найближчий час [315]. 

  Найбільш обширним структурним елементом Національного агентства з 

питань запобігання корупції є Департамент запобігання політичній корупції, 

діяльність якого регламентується відповідним Положенням про Департамент 

запобігання політичній корупції № 477/21 від 04.08.2021 року. Згідно вказаного 

Положення, Департамент є самостійним структурним підрозділом апарату 

Національного агентства з питань запобігання корупції, який забезпечує 

виконання Національним агентством повноважень у сфері запобігання 

політичній корупції. Департамент у своїй діяльності функціонально 

підпорядкований Голові Національного агентства в межах повноважень, має 

свою печатку та власний бланк (розділ 1).  

Основними завданнями Департаменту запобігання політичній корупції є 

забезпечення державного контролю: 1) за законним та цільовим використанням 

політичними партіями коштів, виділеними з державного бюджету на 

фінансування їхньої статутної діяльності; 2) за додержанням встановлених 

законом обмежень щодо фінансування політичних партій; 3) за виборчими 

фондами партій/кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах, 

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

фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів 

виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, звіту зовнішнього 

аудиту діяльності партій. 

З метою належного виконання покладених на Департамент завдань у його 

складі функціонують спеціалізовані відділи, серед яких: а) Відділ проведення 

перевірок; б) Відділ моніторингу та перевірок ризикових операцій; в) Відділ 

планування, аналізу та узагальнення результатів роботи та г) Відділ зовнішньої 
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комунікації. Департамент очолює керівник, якого призначає на посаду голова 

Національного агентства, та який має двох заступників [195]. 

Окремо звертає на себе увагу Управління просвітницької роботи та 

навчальних програм (інакше – Офіс доброчесності). Вказане формування 

функціонує на підставі Положення про Управління просвітницької роботи та 

навчальних програм № 2132/20 від 21.05.2020 року, згідно якого Управління є 

самостійним структурним підрозділом апарату Національного агентства з 

питань запобігання корупції, який здійснює просвітницьку та навчальну роботу 

з питань, пов'язаних із запобіганням корупції. Управління у своїй діяльності 

підпорядковане Голові Національного агентства в межах повноважень, а в 

роботі використовує печатки і штампи встановленого зразка. Окремо 

звертається увага, що з метою опрацювання питань, що належать до 

компетенції Управління, останнє здійснює взаємодію з підрозділами 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Апарату 

Верховної Ради України, органами державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськими об'єднаннями та науковими установами. 

До складу Управління просвітницької роботи та навчальних програм 

входять відповідно два відділи – Відділ просвітницької роботи та Відділ 

розробки та впровадження навчальних програм, що допомагають Управлінню 

виконувати покладене на нього завдання, яким є формування негативного 

ставлення до корупції у громадян та проведення навчальної роботи для 

державних службовців, працівників державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим та посадових осіб місцевого самоврядування з 

питань, пов’язаних із запобіганням корупції [197]. 

Розглядаючи відділи як структурні підрозділи Національного агентства з 

питань запобігання корупції приділимо увагу Відділу цифрової трансформації 

та інноваційного розвитку. Відповідно до Положення про Відділ цифрової 

трансформації та інноваційного розвитку № 475/20 від 23.10.2020 року, Відділ є 

самостійним структурним підрозділом апарату Національного агентства з 

питань запобігання корупції, який забезпечує здійснення цифрової 
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трансформації у Національному агентстві. У своїй діяльності Відділ цифрової 

трансформації підпорядкований Голові Національного агентства в межах 

повноважень, а в роботі використовує власний бланк. Основними завданнями 

Відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку є наступні:  

1) забезпечення цифрового перетворення та стратегічного оновлення 

Національного агентства шляхом оновлення процесів діяльності структурних 

підрозділів за допомогою інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій;  

2) формування стратегії та детального плану дій щодо цифрової 

трансформації процесів Національного агентства;  

3) перепроектування наявних процесів у Національному агентстві [235].  

Окрім основних структурних підрозділів Національного агентства з 

питань запобігання корупції, додатково функціонують також допоміжні органи, 

якими є комісії, колегії, робочі групи тощо, що забезпечують нормальне 

функціонування означеного спеціалізованого органу запобігання корупції. Так, 

наприклад, згідно Закону України «Про запобігання корупції» з метою 

проведення конкурсного відбору на призначення Голови Національного 

агентства створюється спеціальна Конкурсна комісія (ч. 1 ст. 6). До складу 

Конкурсної комісії входять:  

1) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;  

2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі 

пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку 

повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового 

припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну 

допомогу у сфері запобігання і протидії корупції (ч. 2 ст. 6).  

При цьому, чітко акцентується увага, що членами Конкурсної комісії 

можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні 

та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері 

запобігання та/або протидії корупції (ч. 3 ст. 6) [223].  
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Таким чином, підсумуємо, що внутрішній устрій Національного агентства 

з питань запобігання корупції доцільно характеризувати як нормативно 

закріплений перелік підрозділів, територіальних та інших органів 

Національного агентства, діяльність яких має на меті реалізацію основної мети 

на завдань Національного агентства з питань запобігання корупції, серед яких: 

1) керівництво (керівний склад) Національного агентства, куди віднесено 

Голову та трьох заступників Голови, керівника апарату та його заступників, а  

також керівників структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів); 

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

органи у разі їх створення; 3) допоміжні органи (комісії, в тому числі 

конкурсні); 4) апарат Національного агентства з питань запобігання корупції.  

 

2.3 Компетенція Національного агентства з питань запобігання 

корупції 

 

Одним із головних елементів адміністративно-правового статусу 

правового статусу Національного агентства з питань запобігання корупції, як і 

будь-якого органу державної виконавчої влади є компетенція. Загалом, 

наділення органів державної виконавчої влади компетенцією являється 

способом державного регулювання організації та впорядкування діяльності 

таких органів, що реалізується шляхом визначення ролі, значення та міри 

відповідальності такого органу державної виконавчої влади, а також його 

взаємодії з іншими органами та інститутами громадського суспільства.     

Юридична література налічує чимало трактувань поняття «компетенція». 

Так, С.А. Аквак’ян розцінює компетенцію через сукупність прав та обов’язків 

державного органу або органів місцевого самоврядування, посадової особи, що 

закріплені нормативно-правовими актами [120, с. 303]. На думку В.Б. 

Авер’янова, компетенція являється ключовою складовою адміністративно-

правового статусу кожного державного органу, поруч з такими важливими 

елементами, як його завдання, функції, характер взаємозв’язків з іншими 

органами (як за «вертикаллю», так і за «горизонталлю»), місце в ієрархічній 
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структурі органів виконавчої влади, а також порядок вирішення установчих та 

кадрових питань [3, с. 247]. За переконанням Ю.М. Комарової, саме 

компетенція формує сферу діяльності будь-якого органу державної влади, 

натомість в рамках компетенції саме повноваження (права та обов’язки) 

розкривають конкретні можливості у реалізації таким органом державної влади 

своїх функціональних обов’язків [113, c. 68].   

Ю.А. Тихомиров тлумачить компетенцію в якості комплексу легально 

встановлених способів здійснення публічних функцій, що складається з 

елементів двоякого роду: 1) компетенційних елементів, до яких належать 

предмети відання як юридично визначені сфери та об’єкти впливу, а також 

владні повноваження як гарантована законом міра прийняття рішень2) супутніх 

елементів, до яких належать цілі як довгострокова нормативна орієнтацію, що 

виражається в безперервному вирішенні завдань, що виникають за допомогою 

здійснення компетенції [322 , с. 46]. 

Один із авторів підручника «Адміністративне право» О. Зима, стверджує, 

що компетенція є базовою теоретичною категорією адміністративного права, 

яка дозволяє повно та всебічно охарактеризувати конкретного суб’єкта 

публічного адміністрування та виділяє два аспекти компетенції:  

1) зовнішній, який полягає в тому, що кожен суб’єкт відповідає своєму 

місцю в публічній адміністрації, має доручене коло питань та має монополію на 

вирішення цих питань;  

2) внутрішній, яких характеризується будовою самої компетенції, яка 

складається з таких елементів, як мета та завдання, предмет відання, 

адміністративні повноваження, функції суб’єкта публічного адміністрування, 

його відповідальність тощо [93, с. 87].  

Аналізуючи вказане, примітним є те, що окрім багатоманітності 

тлумачень, компетенцію органу державної виконавчої влади залежно від 

кількості її складових елементів доцільно також розглядати з позиції декількох 

підходів:  
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1) Перший підхід, згідно якого до складу компетенції належить 

сукупність прав та обов’язків [202];  

2) Другий підхід, згідно якого до компетенції віднесено такі елементи, як 

функції, повноваження та предмет відання [324];  

3) Третій підхід, згідно якого до складу компетенції входять окрім 

функцій, повноважень та предмета відання також гарантії, відповідальність, 

особливості створення, завдання тощо [6].  

Досить цікавим є включення до складу компетенції такого елементу як 

відповідальність органу державної виконавчої влади. За переконанням 

О.Ф. Скакун компетенцією державного органу є закріплена законом сукупність 

його владних повноважень (прав і обов’язків), юридичної відповідальності та 

предметів відання (функціонального призначення).  

На нашу думку, віднесення до компетенції органу державної виконавчої 

влади виключно повноважень не дасть змоги чітко окреслити сфери, на які 

будуть поширюватися його повноваження, а також основні напрями діяльності 

такого органу. Натомість відносячи до компетенції інші елементи, матиме місце 

певне сплутання поняття компетенції. Так, наприклад, відносячи до компетенції 

відповідальність, акцентуємо увагу, що відповідальністю є міра невиконання 

або неналежного виконання органом виконавчої влади своєї компетенції, що 

проявляється шляхом вчинення правопорушення. Натомість компетенція є 

категорією, що визначає саме права та обов’язки органу державної виконавчої 

влади, а відповідальність в даному випадку є факультативним елементом, що 

має місце виключно у разі порушення визначених законом повноважень органу 

державної влади.   

На підтвердження вказаної тези, Законом України «Про Кабінет Міністрів 

України» розділом IV «Компетенція Кабінету Міністрів України» визначено 

такі елементи компетенції, як:  

1) функції Кабінету Міністрів України, серед яких: забезпечення інтересів 

Українського народу, вирішення питань державного управління, забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, 
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розв’язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного 

захисту, національної безпеки та обороноздатності;  

2) повноваження Кабінету Міністрів України, серед яких: забезпечення 

проведення державної економічної політики, захист прав споживачів, 

утворення та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади тощо; 3) предмет відання Кабінету Міністрів України, яким є сфери 

економіки, соціальної політики, зайнятості, охорони здоров’я, освіти, науки, 

культури тощо [261].  

Аналізуючи вказане, констатуємо, що зміст категорії «компетенція» 

доцільно розглядати через його ознаки, якими є наступні:  

1) головний елемент адміністративно-правового статусу;  

2) відображає основну місію та специфіку діяльності органу;  

3) складається з таких елементів, як повноваження, функції та предмет 

відання;  

4) закріплено нормативно-правовими актами;  

5) у разі порушення застосовується юридична відповідальність 

(дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, цивільна тощо).  

Таким чином, компетенцією органу державної виконавчої влади є той 

елемент його адміністративно-правового статусу, який розкриває основну місію 

та специфіку його діяльності шляхом закріплення таких ознак, як 

повноваження, функції та предмет відання відповідними нормативно-

правовими актами, та за порушення яких до посадових осіб такого органу 

застосовується юридична відповідальність.  

Специфікуючи вказане визначення до теми дослідження, констатуємо, що 

компетенцією Національного агентства з питань запобігання корупції є 

передбачена нормативно-правовими актами України сукупність повноважень, 

функцій та предмету відання даного центрального органу виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, а також сукупність повноважень посадових осіб 

Національного агентства, які забезпечують здійснення функцій і завдань 

антикорупційної політики. При цьому, Національне агентство з питань 



151 
 

запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади, якого наділено 

спеціальною компетенцією, що обґрунтовується наступним:  

а) спеціальний статус Національного агентства з питань запобігання 

корупції;  

б) наявність виключних повноважень щодо запобігання корупції;  

в) можливість реалізації повноважень виключно у сфері суспільних 

відносин, пов’язаних з запобіганням корупції.  

Відповідно до Звіту Національного агентства з питань запобігання 

корупції за 2020 рік, основною місією Національного агентства є створення 

доброчесної влади та суспільства, з метою чого публічна сфера стає підзвітною, 

корупція – складною та неприйнятною, а антикорупційні процеси ефективними, 

зручними та необтяжливими [88]. Незважаючи на єдину мету, діяльність щодо 

запобігання корупції має різний прояв, інструменти та методи в залежності від 

спрямування на публічний сектор чи приватний. Запобігання корупції у 

публічному секторі можна визначити як сукупність суспільних відносин, що 

виникають під час недопущення, відвернення та сприяння виявленню ознак 

корупції та порушень антикорупційних вимог, заборон, обмежень під час 

виконання владних повноважень. 

Одним із елементів компетенції Національного агентства з питань 

запобігання корупції є його функції. З позиції загальної теорії права, функціями 

є: 1) основні напрями діяльності (наприклад, функції держави) та 2) основні 

напрями впливу на суспільні відносини (наприклад, функції права). На думку 

В. Погорілка, під функціями необхідно розуміти напрями реалізації 

(застосування) компетенції державним органом з мето виконання поставленої 

перед мети, при цьому компетенція є похідною від функцій, оскільки за змістом 

є більш рухомою, динамічною та пристосованою до частіших змін [193]. Саме 

функції органу державної виконавчої влади, що є похідними від головних 

функцій держави, утворюють специфіку його компетенції та знаходять 

вираження шляхом усіх елементів компетенції. При цьому, варто погодитися з 

позицією Б.М. Лазарєва, що до складу компетенції віднесено не управлінські 
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функції, які орган має право та зобов’язаний виконувати, а саме право та 

обов’язок реалізовувати визначені законом функції [132, с. 194], тобто саме 

функції органу є правовою мірою вираження обсягу та меж повноважень 

органу державної виконавчої влади.   

Закон України «Про запобігання корупції» не містить чіткого переліку 

функцій Національного агентства з питань запобігання корупції, натомість 

стаття 11 містить широкий перелік повноважень антикорупційного органу. 

В. Волик досліджуючи засади компетенції спеціалізованих антикорупційних 

органів, приходить до висновку, що Національне агентство як спеціалізована 

інституція на законодавчому рівні наділена компетенцією щодо попередження 

та боротьби з корупцією, у зв’язку виконує наступні функції у сфері боротьби з 

корупцією: проведення досліджень і аналізу, розробка та координація політики 

в галузі боротьби з корупцією, здійснення контролю за деклараціями про 

доходи посадових осіб, проведення навчання та надання консультацій різним 

відомствам про ризик корупції, можливі заходи щодо її запобігання тощо [44, с. 

16]. Погоджуючись із думкою дослідника, зазначимо, що функціями 

Національного агентства з питань запобігання корупції є основні напрями його 

діяльності в межах повноважень, конкретизуючи які виокремлюємо:  

1) основні функції, серед аналітична (щодо стану запобігання та протидії 

корупції в Україні, діяльності державних органів), формування антикорупційної 

політики, моніторингова (моніторинг та контроль за виконанням актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів), координаційна (координація в межах компетенції 

уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції), 

методична (надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з 

питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), інформаційна 

(інформування громадськості про здійснювані Національним агентством заходи 

щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у 

свідомості громадян негативного ставлення до корупції) тощо;  
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2) допоміжні функції, серед яких фінансова (затвердження розподілу 

коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності 

політичних партій), кваліфікаційна (організація підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, 

працівників державних органів) тощо. 

Наступним елементом компетенції Національного агентства з питань 

запобігання корупції виступає предмет відання. На думку, Б.М. Лазарєва, 

предметами відання виступають окремі питання, у яких виявляється функція 

того чи іншого органу [131 , с. 43]. За переконанням КФ. Шеремета, до 

предмету відання належить уся система суспільних відносин, яка охоплюється 

поняттям державного, господарського та соціально-культурного будівництва 

[338, с. 21]. О.Ф. Скакун стверджує, що під предметом відання необхідно 

розуміти головний напрям діяльності органу, тобто його основне 

функціональне призначення [305, с. 363]. Підтримуючи позицію більшості В.Г. 

Гущин зазначає, що предмет відання органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, як будь-якого органу влади, утворює коло питань, 

на які поширюється юрисдикція такого органу державної виконавчої влади [56, 

с. 99]. На нашу думку, додання предмету відання до складу компетенції 

дозволяє упорядкувати взаємовідносини як органів державної виконавчої влади 

між собою, а також щодо взаємодії органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, а також  деталізує компетенцію шляхом 

виокремлення чітких нормативних рамок у сфері їх повноважень.  

Предмет відання, згідно авторів підручника «Адміністративне право», 

визначає коло питань, які компетентний вирішувати суб’єкт публічного 

адміністрування, до складу якого входить декількох складових:  

1) територіальний маркер, який вказує на географічно визначену 

територію, у межах якої виникають питання, що належать до предмета відання 

суб’єкта публічної адміністрації;  

2) об’єктний маркер, який вказує на предмети та процеси, з якими 

пов’язані управлінські питання; 
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 3) суб’єктний маркер, який вказує вказує на коло осіб, причетних до 

вирішуваного питання [6, с. 87].  

Аналізуючи специфіку Національного агентства з питань запобігання 

корупції, констатуємо, що предметом відання даного центрального органу 

виконавчої влади зі спеціальним статусом як антикорупційної інституції є 

суспільні відносини в сфері запобігання корупції, у межах яких цим органом 

реалізовано надані повноваження. При цьому, згідно територіального маркеру, 

повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 

поширюються на всю територію України. Об’єктний маркер полягає у 

формуванні та реалізації державної антикорупційної політики, а також у 

реалізації інших заходів, зокрема щодо запобігання та протидії корупції, 

врегулювання конфлікту інтересів, обмеження щодо суміщення та сумісництва. 

Суб’єктний маркер предмету відання Національного агентства з питань 

запобігання корупції проявляється через статтю 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», якою окреслено суб’єктів, на яких поширюється дія 

Закону:  

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його 

заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор тощо; б) 

народні депутати України, сільські, селищні, міські голови тощо; в) державні 

службовці, посадові особи місцевого самоврядування; г) військові посадові 

особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України тощо; ґ) судді, судді Конституційного Суду  

України, інспектори Вищої ради правосуддя тощо; д) особи рядового і 

начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, 

Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро 

України тощо; є) Голова, заступник Голови Національного агентства з 

питань запобігання корупції тощо; 

2) особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування: а) посадові особи 
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юридичних осіб публічного права за певних умов; б) особи, які надають 

публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а 

також експерти) тощо; в) представники  громадських об’єднань, наукових 

установ, навчальних закладів; г) особи, визнані такими, які мають значну 

економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами) тощо; 

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;  

4) кандидати на пост Президента України та кандидати у народні 

депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом [223]. 

Суспільні відносини в сфері запобігання корупції як предмет відання 

НАЗК є збірним поняттям, що відображає діяльність щодо припинення 

корупції В Україні, попередження порушень антикорупційного 

законодавства, формування негативного ставлення до корупції, виявлення 

порушень антикорупційного законодавства та притягнення до 

відповідальності винних осіб.  

Корупція є деструктивним явищем, що опосередковує кризові стани в 

різних сферах суспільного життя, оскільки окремі посадові особи в такий 

спосіб захищають власні інтереси та інтереси наближених до себе осіб, 

нехтуючи інтересами держави та її громадян. За таких умов діяльність влади 

суперечить інтересам держави, що призводить до її відмежування від 

громадян та суспільства. Одночасно, корупція виступає змістом 

правопорушень, за які передбачено відповідний вид юридичних наслідків. 

Безсумнівним є той факт, що наслідки будь-яких порушень законодавства, 

включаючи корупційні, перешкоджають розбудові демократичної, правової, 

соціальної держави, якою Україна себе декларує в ст.  1 Конституції України 

[121]. Саме тому протидія правопорушенням, пов’язаним з корупцією та 

іншим порушенням законодавства є одним з головних завдань Української 
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держави в умовах її реформування відповідно до міжнародних стандартів. Як 

наслідок, вивчення проблем корупції та механізму її запобігання є предметом 

дослідження в різних галузях науки, зокрема праві, соціології, політології, 

психології, економіці тощо [123, c. 76].  

Для визначення категорії «суспільні відносини в сфері запобігання 

корупції», необхідно окреслити сутність понять, які її формують – «корупції» 

та «запобігання корупції». Щодо терміну «корупція» (від лат. «corrumpere» – 

залучення у діяльності кількох осіб, що має на меті дисфункціонування 

певного процесу) [69, с. 163], то його нормативне визначення міститься у 

Законі України «Про запобігання корупції» [233] та дозволяє виокремити 

такі ознаки: фактично виражається у дії чи бездіяльності; змістовно 

пов’язано з використанням уповноваженою особою, наданих їй повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей; має на меті одержання неправомірної 

вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої 

вигоди для себе чи інших осіб; має протиправний характер; є відображенням 

вибору забезпечення приватного інтересу, а не публічного особами, які за 

відповідних умов мали забезпечувати публічний інтерес. 

Наукові напрацювання, які спрямовані на детермінацію поняття 

«корупція» свідчать, що її невід’ємною ознакою є негативне відображення на 

функціонування державної влади в цілому. Відсутність узагальненого 

поняття корупції пояснюється особливостями правової культури, яка 

пов’язана з традиціями різних країн світу, а також різним сприйняттям того 

самого діяння суспільствами різних країн. Негативний вплив корупції на 

розвиток України, як демократичної держави, виражається в тому, що 

підозра про корупційні діяння або наявність фактів корупції у країні ставлять 

під сумнів авторитет держави перед світовим співтовариством, а також 

авторитет влади перед суспільством. Як зазначив з цього приводу Д.Г. 

Заброда, ряд трактувань терміну корупції, а також різноманіття її форм не 

дозволяють розмежувати схожі за ознаками суспільно небезпечні вияви, що 
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також призводить до «розмитості» розуміння корупції як об’єкта наукового 

дослідження [79, с. 272].  

Варто погодитись з думкою А. Й. Француза про те, що основна загроза 

корупції полягає в руйнації політичної системи. Коли держава не виконує 

своїх функцій, у ній не дотримуються принципи законності та верховенства 

права; коли інтереси окремих осіб панують над інтересами суспільства і 

держави, тоді стрімко спадає рівень довіри громадян до державної влади, 

настає так звана «криза легітимності» і внаслідок цього руйнується політична 

система зв’язків між державою і суспільством, заснована на праві [328, с. 15].  

Наприклад, Є.В. Невмержицький акцентовано увагу на тому, що  

корупція не лише впливає на соціально-політичне середовище в державі, але 

й зумовлюється політичним устроєм, економічним становищем, 

соціокультурними причинами, сукупністю негативних поглядів, установок та 

дій посадових осіб, державних і недержавних організацій, громадських 

організацій, які спрямовані на задоволення особистих та корисливих 

інтересів шляхом підкупу, хабарництва, зловживання владою, надання пільг і 

переваг усупереч суспільним інтересам [175, с. 34]. Тобто, йдеться про те, що 

корупція спричиняє деструктивне функціонування публічної влади, а з 

іншого боку є наслідком існування деформованої публічної влади. Схожу 

точку зору обґрунтовано й  М.І. Мельником, який визначав, що корупція 

формує умови для подальших корупційних правопорушень або є їх 

приховуванням [162, с. 86].  

В існуючих умовах надати поняттю «корупція» чітке, однозначне, 

всеохоплююче законодавче визначення на сьогодні неможливо. Ми 

підтримуємо думку Панфілова О.Є., який зазначав, що вирішуючи питання 

щодо законодавчого закріплення визначення поняття «корупція»,  потрібно 

враховувати практику інших країн. Так, країни з розвиненими ринковою 

економікою та демократичним суспільством, правовою системою, 

побудованою на пріоритетності правомочностей особи, підходять до 



158 
 

вирішення означеної проблематики без конкретизації терміну «корупція» на 

нормативному рівні [185, с. 268–269]. 

Таким чином, можна вказати на наявність вузького трактування 

поняття «корупція», яке міститься в чинному законодавстві та 

використовується для застосування діючих механізмів запобігання корупції, 

та широкого трактування, яке включає соціальні, культурні, економічні, 

політичні аспекти корупції як негативного соціального явища та 

використовується при здійснення розвідок у відповідних галузях наукового 

мислення [144]. 

У цілому, діяльність у сфері запобігання корупції спрямована 

превентивно убезпечувати суспільство від корупційних правопорушень; її 

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. 

Серед елементів компетенції Національного агентства з питань 

запобігання корупції ключовим є повноваження, під яким традиційно 

розуміють права та обов’язки даного органу державної виконавчої влади.  

На думку А.О. Ткаченка, під владними повноваженнями, тобто 

повноваженнями суб’єкта владних повноважень необхідно розуміти 

забезпечену законом вимогу уповноваженого суб’єкта діяти певним чином 

[324, c. 195]. Розмірковуючи щодо владних повноважень Г.  Ткач виокремлює 

наступні їх ознаки: 1) здійснення уповноваженими суб’єктами в особі органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктами 

делегованих повноважень; 2) імперативний характер, обов’язковість чого 

забезпечена заходами примусу (відповідальності) в разі неналежної 

поведінки або дій; 3) регламентування  законом, який окреслює межі владних 
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повноважень; 4) наявність системи гарантій, які сприяють реалізації 

повноважень і стабільній діяльності державних органів [323, с. 103].  

Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 

визначені статтями 11, якою передбачено саме повноваження  органу 

державної виконавчої влади та 12 Закону України «Про запобігання 

корупції», що передбачає всі необхідні права Національного агентства, що 

дають змогу Національному агентства належним чином виконувати свої 

повноваження. Враховуючи законодавче не розмежування прав та обов’язків 

Національного агентства з питань запобігання корупції І.В. Галашан, 

здійснює  класифікацію його повноважень, зокрема:  

1) права Національного агентства: а) право на доступ до інформації; б) 

право на координаційну діяльність у сфері запобігання корупції; в) право на 

здійснення контрольно-наглядової діяльності; г) право на вжиття заходів 

реагування; д) право на здійснення нормотворчої діяльності; е) право на 

здійснення методологічно-аналітичної діяльності;  

2) обов’язки Національного агентства: а) обов’язки щодо реалізації 

наглядової діяльності; б) обов’язки щодо реалізації контрольної діяльності; 

в) обов’язки щодо реалізації методичної діяльності; г) обов’язки щодо 

реалізації координаційної діяльності; д) обов’язки щодо реалізації  

нормотворчої діяльності; е) обов’язки щодо реалізації антикорупційної 

фінансової діяльності; є) обов’язки, спрямовані на забезпечення реалізації 

принципу публічності у сфері запобігання корупції [48 ,c. 121-122].  

Д.В. Іщук у дисертаційному дослідженні «Адміністративно-правовий 

статус спеціалізованих суб’єктів протидії корупції України» виокремлює 

наступні основні права Національного агентства: 1) контрольно-наглядові; 2) 

права, пов’язані із прийняттям та реалізацією управлінських рішень; 3) 

процесуальні права (наприклад оформлення протоколів про корупційні 

правопорушення); 4) аналітично-інформаційні права. При цьому, основні 

обов’язки даного органу розподілено по групам, серед яких: 1) аналітичні 

обов’язки; 2) обов’язки щодо формування та реалізації антикорупційної 



160 
 

політики; 3) організаційні обов’язки; 4) координаційні обов’язки; 5) 

контрольні обов’язки [101, с. 18]. 

Акцент на повноваженнях Національного агентства з питань 

запобігання корупції чітко відображений у щорічних звітах Національного 

агентства, в який звертається увага на найбільш реалізовані за рік 

повноваження антикорупційного органу. Відповідно до Звіту Національного 

агентства з питань запобігання корупції за 2016 рік, основними 

реалізованими повноваженнями органу виконавчої влади із спеціальним 

статусом є:  

1) проведення антикорупційної політики;  

2) організація заходів із запобігання та виявлення корупції;  

3) моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та 

інших обмежень щодо запобігання корупції;  

4) контроль та перевірка декларацій, моніторинг способу життя осіб 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування;  

5) діяльність у сфері запобігання політичній корупції [87].  

Звітом Національного агентства з питань запобігання корупції за 2021 

рік, основними реалізованими (за показниками ефективності) 

повноваженнями стали наступні: 1) формування, координація та моніторинг 

антикорупційної політики; 2) організація заходів із запобігання та виявлення 

корупції; 3)  контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моніторинг 

способу життя суб'єктів декларування; 4) перевірка законності та прозорості 

фінансування політичних партій, подання ними фінансової звітності;  5) 

захист викривачів корупції [89]. 

На нашу думку, повноваження Національного агентства з питань 

запобігання корупції доцільно класифікувати на групи залежно від їх 

спрямування:  
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1) політично-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 удосконалення антикорупційного законодавства);  

4) нормативні (прийняття нормативно-правових актів підзаконного 

характеру в сфері запобігання корупції);  

5) представницькі (ведення переговорів і підписання міжнародних 

домовленостей у сфері запобігання корупції).  

Додатково, повноваження НАЗК можливо класифікувати в залежності 

від наявності чи відсутності спору при їх реалізації на: а) неюрисдикційні та 

б) юрисдикційні. Перша група повноважень це усі вищезазначені права та 

обов’язки НАЗК, у змісті яких відсутня вказівка на порушення 

законодавства. Друга група повноважень НАЗК стосується прав та 

обов’язків, які стосуються притягнення до відповідальності за корупційні та 

пов’язані з корупцією правопорушення. Зупинимось на юрисдикційних 

повноваженнях НАЗК. 

Нормативно встановлений Законом України «Про запобігання 

корупції» поділ правопорушень на корупційні та такі, що пов’язані з 

корупцією, опосередковує відповідний вид юридичної відповідальності. 

Відповідно, за правопорушення, пов’язані з корупцією встановлено 

можливість притягнення до адміністративної відповідальності. Означене є 

підставою виокремлення специфіки притягнення до адміністративної 

відповідальності за вчинення відповідної групи правопорушень, що є 

актуальним вектором як для покращення правозастосовної діяльності, так і 

вибору наступних реформаторських пропозиції в означеній сфері.  

Адміністративна відповідальність є видом юридичної відповідальності, 

яка застосовуються за вчинення адміністративних правопорушень, яких 

передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП). Окремою групою адміністративних правопорушень є ті, які 
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пов’язані з корупцією. При цьому, притягнення до адміністративної 

відповідальності за вказану групу проступків, яких об’єднано відповідним 

родовим об’єктом, характеризується відповідними особливостями, є:  

1) врегульованою нормами адміністративного права, включаючи 

профільне законодавство в сфері запобігання корупції;  

2) її підставою є адміністративний проступок, який пов’язаний з 

корупцією;  

3) суб’єктами адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією є спеціальний суб’єкт, на якого поширюється дія Закону України 

«Про запобігання корупції»;  

4) порядок притягнення до адміністративної відповідальності включає 

темпоральні, суб’єктні та змістовні ознаки. 

Щодо першої ознаки, зауважимо наступне. Правове регулювання 

притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, яких 

пов’язано з корупцією є цілісним системним утворенням, елементи (складові 

частини) якого перебувають у відносній залежності відповідно до принципу 

правового регулювання. При цьому, до цієї системи може бути віднесено не 

будь-який нормативно-правовий акт, а тільки той, який містить загальні 

правила щодо:  

а) притягнення до адміністративної відповідальності;  

б) визначення ознак, що характеризують склад адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

Правова основа притягнення до адміністративної відповідальності 

заснована на положеннях Конституції України. Йдеться, до прикладу, про 

такі статті Основного Закону: «закони та інші нормативно-правові акти не 

мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 

скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які 

на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення» (ст. 58); 

«жодна особа не може бути двічі притягнена до юридичної відповідальності 

одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність 
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особи має індивідуальний характер» (ст. 61) [121]. Деталізація засад 

притягнення до адміністративної відповідальності міститься в КУпАП в 

частині окреслення:  

а) загальних питань адміністративної відповідальності (суб’єкти 

адміністративної відповідальності, система адміністративних стягнень тощо);  

б) окремих складів адміністративних проступків;  

в) кола суб’єктів, уповноважених притягувати до адміністративної 

відповідальності;  

г) процедури притягнення до адміністративної відповідальності [110].  

До профільного антикорупційного законодавства, яким визначено 

ознаки, що характеризують склад адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, віднесемо: Закони України «Про запобігання 

корупції» [223], «Про засади державної антикорупційної політики в Україні» 

[224], «Про затвердження Порядку оформлення протоколів про 

адміністративні правопорушення Національним агентством з питань 

запобігання корупції» [246]) тощо. 

Визначаючи особливістю притягнення до адміністративної 

відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією – підставу 

притягнення до адміністративної відповідальності, йдеться про вчинення 

безпосередньо конкретного виду правопорушення. Відповідно до глави 13-А 

«Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» КУпАП,  

адміністративна відповідальність передбачена за: порушення обмежень щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4); 

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 

172-5); порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6); порушення 

вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7); 

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень (ст. 172-8); невжиття заходів щодо 

протидії корупції (ст. 172-9) [110].  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1833
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1845
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1850
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1854


164 
 

У значенні Закону України «Про запобігання корупції», 

правопорушення, пов’язане з корупцією, – це «діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке 

законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність» (абз. 9 ч. 1 ст. 1) [223]. 

Доктринальні напрацювання щодо сутності правопорушень, яких 

пов’язано з корупцією, зведено до наступного: це правопорушення є 

протиправним, винним, умисним, та таким, що посягає на встановлений 

порядок управління діяння, використання суб’єктом корупції наданих йому 

службових повноважень і пов’язаних із цим можливостей що має на меті 

метою отримання вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди, 

що за своєю природою є неправомірною, для себе чи інших осіб або, 

відповідно, обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб’єкту 

корупції, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам, що має на 

меті схилення особи до використання службових повноважень протиправним 

чином, за яке законом передбачено адміністративну відповідальність [105, c. 

28]; воно не охоплює корупційні правопорушення, за які не передбачено 

адміністративну відповідальність [336, c. 306]; його обов’язковими ознаками 

є протиправність, винність, адміністративна караність [98, c. 511]. 

Поєднання загальних ознак адміністративних правопорушень та ознак, 

правопорушень, яких пов’язано з корупцією, дозволяє виділити такі 

характеристики останніх:  

1) є суспільно небезпечним діянням;  

2) виражається у протиправній дії чи бездіяльності, яка не містить ознак 

корупції;  

3) є винним (умисним або необережним) діянням;  

4) посягає на об’єкти, які знаходяться під охороною адміністративного 

антикорупційного законодавства;  
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5) виступає підставою для притягнення до адміністративної 

відповідальності;  

6) за його вчинення передбачено застосування санкцій, яких передбачено 

адміністративним законодавством тощо. 

Серед особливостей притягнення до адміністративної відповідальності за 

правопорушення, пов’язані з корупцією, чільне місце належить суб’єктові їх 

вчинення, який є спеціальним. Суб’єктом означеного виду адміністративних 

правопорушень може бути особа, що виконує функції держави або місцевого 

самоврядування, прирівняна до них, особа, до повноважень якої входять 

виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, та особа спеціально уповноважена на виконання таких обов’язків у 

юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми.  

Можна стверджувати, що суб’єктом вчинення адміністративного 

проступку, пов’язаного з корупцією є публічний службовець. Поняття 

«публічна служба» міститься в Кодексі адміністративного судочинства 

України та визначено як діяльність на державних політичних посадах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в 

органах влади АРК, органах місцевого самоврядування [108]. При цьому, не 

на усіх публічних службовців поширюються антикорупційні обмеження. 

Тому, суб’єктом адміністративного проступку, пов’язаного з корупцією 

виступатиме той публічний службовець, на якого поширюються положення 

антикорупційного законодавства.   

Специфіка провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією реалізується в межах провадження 

щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень, яке являє собою ряд послідовних дій, яких спрямовано на 

залучення правопорушників до відповідальності і забезпечення виконання 

винесеної постанови [24, c. 222]. 
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До особливих характеристик провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, що стосуються корупції, віднесемо 

наступні: 

є специфічним видом провадження, що може реалізовуватись виключно 

місцевими судами (районними, районними у містах, міськими чи 

міськрайонними) у відповідності до ст. 221 КУпАП;  

передумовою відкриття провадження по цій категорії справ є протокол 

про правопорушення, пов’язане з корупцією. Відповідно до ст. 257 КУпАП, 

протокол про вчинення адміністративного корупційного делікту 

надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного  

правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту 

його складення. Зазначимо, що уповноваженими на складання протоколу є 

посадова особа, зокрема посадовою особою органів внутрішніх справ 

(Національної поліції) та Національного агентства з питань 

запобігання корупції (статті 172-4 - 172-9 – в частині правопорушень, 

вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище), 188-46, 212-15, 212-21) [225]. У разі виявлення ознак 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені 

особи Національного агентства складають протокол про таке 

правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням 

Національного агентства. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про 

запобігання та протидію корупції», уповноваженими особами Національного 

агентства є Голова та члени Національного агентства, а також уповноважені 

Національним агентством посадові особи [225];  

відображає процесуальний зміст суспільних відносин, яких пов’язано із 

охороною прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, 

прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого 

правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, 

виховання громадян у дусі точного і неухильного 

додержання Конституції України і законів України, поваги до прав, честі і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3771
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3771
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3896
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3896
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2472#n2472
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гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх 

обов’язків, відповідальності перед суспільством;  

має встановлену структуру, яку відображено у сукупності 

процесуальних дій, що послідовно здійснюються відповідно до норм 

адміністративно-процесуального права та норм антикорупційного 

законодавства; 

має наслідком застосування санкцій, яких передбачено Кодексом 

України про адміністративні правопорушення з врахуванням особливостей, 

яких передбачено антикорупційним законодавством тощо. 

Необхідним є звернення уваги на порядок складання протоколу про 

адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією у випадку закриття 

кримінального провадження, але за наявності ознак адміністративного 

правопорушення. Строк накладення стягнення за таких умов становить 1 

місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.  У 

разі закриття кримінального провадження щодо розгляду справи про 

корупційне правопорушення, але за наявності ознак адміністративного  

правопорушення, протокол має бути складеним у триденний срок з моменту 

винесення судового рішення [128]. 

Підсумовуючи зазначимо, що повноваження НАЗК в сфері притягнення 

до адміністративної відповідальності характеризуються сукупність 

специфічних ознак, яких опосередковано здійсненням провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, що: є 

специфічним видом провадження, що може реалізовуватись виключно у 

судовому порядку; передумовою відкриття провадження по цій категорії 

справ є протокол про корупційне правопорушення; має встановлену 

структуру, яку відображено у сукупності процесуальних дій, що послідовно 

здійснюються відповідно до норм адміністративно-процесуального права та 

норм антикорупційного законодавства; має наслідком застосування санкцій, 

яких передбачено КУпАП з врахуванням особливостей, яких передбачено 

антикорупційним законодавством тощо [148]. 
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У цій частині дослідження 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 (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. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідивши компетентнісно-організаційний вимір адміністративно-

правового статусу Національного агентства з питань запобігання корупції, 

зроблено такі висновки. 
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Адміністративно-правовий статус Національного агентства з питань 

запобігання корупції запропоновано 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.  

Констатовано відсутність нормативного закріплення понять 

«організація», «внутрішня організація», «внутрішня структура» органу 

державної виконавчої влади, що дало підстави звернутися до наукових 

напрацювань із цього питання. 

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 порівняння понять «внутрішня організаційна 

структура» центрального органу державної виконавчої влади та «апарат 
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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.  

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; 
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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 (ведення переговорів і підписання міжнародних 

домовленостей у сфері запобігання корупції).  
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РОЗДІЛ 3.  

СЛУЖБА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ  

З ПИТАНЬ ЗПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

3.1 Вступ та проходження служби в Національному агентстві з 

питань запобігання корупції 

 

Служба в Національному агентстві з питань запобігання корупції  є 

особливим різновидом державної служби, що полягає у виконанні державними 

службовцями завдань, спрямованих на реалізацію заходів щодо запобігання та 

протидії корупції, дотриманні антикорупційних обмежень, запобігання 

конфлікту інтересів тощо. Відповідно до п. 4 статті 4 Закону України «Про 

запобігання корупції» правову основу діяльності Національного агентства з 

питань запобігання корупції становить Закон України «Про державну службу». 

Проте звертається увага, що положення даного Закону застосовуються до 

Національного агентства, службовців та працівників його апарату та 

уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в 

частині, що не суперечить Закону України «Про запобігання корупції». Статтею 

10 Закону України «Про запобігання корупції» зазначається, що працівниками 

апарату Національного агентства та його територіальних органів є державні 

службовці, а також інші працівники, які виконують функції з обслуговування 

[223].  

Тобто, служба Національному агентстві розцінюється як державна 

служба, а посадові особи Національного агентства з питань запобігання 

корупції є державними службовцями в розумінні Закону України «Про 

державну службу». Організаційною основою державної служби в 

Національному агентстві є внутрішня структура даного спеціалізованого 

антикорупційного органу, до якого належить:  

1) Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його 

заступники, а також керівник апарату Національного агентства та його 
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заступники, які згідно п. 9 Положення про апарат Національного агентства з 

питань запобігання корупції є державними службовцями [234];  

2) структурні підрозділи Національного агентства з питань запобігання 

корупції (департаменти, управління, відділи, та територіальні органи у разі їх 

створення;  

3) територіальні органи Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  

При цьому, хоча згідно ч. 3 ст. 8 за рішенням Голови Національного 

агентства можуть створюватися не більше шести територіальних органів, 

територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-

територіальним поділом, станом на зараз жодного територіального органу не 

створено.  

Беручи до уваги розподіл рангів державних службовців згідно ст. 6 

Закону України «Про державну службу» [219] зобразимо організаційну 

основу державної служби в Національному агентстві з питань запобігання 

корупції наступним чином:  

1) Органи керівництва Національного агентства з питань запобігання 

корупції, до яких належать:  

а) Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, 

посада державної служби категорії «А», вищий корпус державної служби;  

б) заступники Голови Національного агентства з питань запобігання 

корупції, посади державної служби категорії «А», вищий корпус державної 

служби;  

в) керівник апарату Національного агентства, посада державної служби 

категорії «Б»;  

г) заступники керівника апарату Національного агентства, посада 

державної служби категорії «Б»; 

2) Структурні підрозділи Національного агентства з питань запобігання 

корупції, до яких належать:  

а) департаменти Національного агентства:  
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1) керівник Департаменту запобігання політичній корупції, посада 

державної служби категорії «Б»; спеціалісти Департаменту запобігання 

політичній корупції, посада державної служби категорії «В»;  

2) керівник Департаменту проведення спеціальних перевірок та 

моніторингу способу життя, посада державної служби категорії «Б»; 

спеціалісти Департаменту проведення спеціальних перевірок та моніторингу 

способу життя, посада державної служби категорії «В»;  

3) керівник Департаменту антикорупційної політики, посада державної 

служби категорії «Б»; спеціалісти Департаменту антикорупційної політики, 

посада державної служби категорії «В»;  

4) керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції, посада 

державної служби категорії «Б»; спеціалісти Департаменту запобігання та 

виявлення корупції, посада державної служби категорії «В»;  

5) керівник Департаменту запобігання конфлікту інтересів, посада 

державної служби категорії «Б»; спеціалісти Департаменту запобігання 

конфлікту інтересів, посада державної служби категорії «В»; 

 б) управління Національного агентства:  

1) керівник Управління проведення обов’язкових повних перевірок, 

посада державної служби категорії «Б»; спеціалісти Управління, посада 

державної служби категорії «В»;  

2) керівник Управління проведення повних перевірок, посада 

державної служби категорії «Б»; спеціалісти Управління, посада державної 

служби категорії «В»;  

3) керівник Управління просвітницької роботи та навчальних програм 

(Офіс доброчесності), посада державної служби категорії «Б»; спеціалісти 

Управління, посада державної служби категорії «В»;  

4) керівник Управління матеріально-технічного забезпечення та 

експлуатації, посада державної служби категорії «Б»; спеціалісти 

Управління, посада державної служби категорії «В»;  
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5) керівник Управління планово-фінансової діяльності, 

бухгалтерського обліку та звітності, посада державної служби категорії «Б»; 

спеціалісти Управління, посада державної служби категорії «В»;  

6) керівник Управління документообігу та контролю, посада державної 

служби категорії «Б»; спеціалісти Управління, посада державної служби 

категорії «В»;  

7) керівник Управління по роботі з персоналом, посада державної 

служби категорії «Б»; спеціалісти Управління, посада державної служби 

категорії «В»;  

8) керівник Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту, 

посада державної служби категорії «Б»; спеціалісти Управління, посада 

державної служби категорії «В»;  

в) відділи Національного агентства:  

1) керівник Відділу обробки звернень, посада державної служби 

категорії «Б»; спеціалісти Відділу, посада державної служби категорії «В»;  

2) керівник Відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку, 

посада державної служби категорії «Б»; спеціалісти Відділу, посада 

державної служби категорії «В»;  

3) керівник Відділу комунікацій та інформаційної політики, посада 

державної служби категорії «Б»; спеціалісти Відділу, посада державної 

служби категорії «В»; 

г) Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту, посада державної 

служби категорії «Б»; 

3) територіальні органи Національного агентства з питань запобігання 

корупції, до яких у разі створення належали б: а) керівник територіального 

органу Національного агентства, посада державної служби категорії «Б»; б)  

спеціалісти територіального органу Національного агентства, посада 

державної служби категорії «В».  

Щодо вступу на державну службу до НАЗК, то на конституційному рівні 

усім громадянам гарантовано право на рівний доступ до державної служби, а 
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також до служби в органах місцевого самоврядування, незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак [121]. В свою чергу, для набуття статусу державного службовця 

особа має відповідати сукупності вимог та не підпадати під обмеження до 

вступу на державну службу. Не виключенням є вступ на державну службу до 

розглядуваної антикорупційної інституції.  

Усі критерії, що висуваються до кандидатів на вакантні посади державної 

служби в НАЗК можна поділити так:  

1) безумовні вимоги (наприклад, наявність громадянства України, 

досягнення повноліття, відсутність непогашеної судимості за вчинення 

умисного кримінального правопорушення);  

2) загальні вимоги, які є однаковими для усіх посад державної служби. До 

них віднесено: наявність відповідного ступеня освіти, вільне володіння 

державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі 

стандартів державної мови. Для посад державної служби категорії «А» до 

загальних вимог віднесено володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи; 

3) спеціальні вимоги: наявність досвіду роботи в конкретній сфері 

діяльності, необхідні знання, уміння та навички, особистісні компетенції 

(креативність, ініціативність, вимогливість, уміння працювати у стресових 

ситуаціях, дипломатичність тощо). 

Розробку та визначення спеціальних вимог забезпечують безпосередній 

керівник структурного підрозділу та служба управління персоналом. За своїм 

змістом спеціальні вимоги є описом вимог до досвіду роботи, освіти, знань, 

умінь, компетенцій, необхідних для ефективного виконання державним 

службовцем покладених на нього повноважень [57].  

Відповідно, найвищою посадою державної служби в Національному 

агентстві є посада Голови Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Основними вимогами (критеріями), які застосовуються до кандидата 
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на посаду Голови Національного агентства є: 1) наявність громадянства 

України; 2) вік кандидата має становити не менше, ніж тридцять п’ять років; 3) 

наявність вищої освіти (ступінь магістр); 4) володіння державною мовою; 5) 

володіє такими якостями, як доброчесність, компетентність; 6) здатний своїми 

діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом 

здоров’я виконувати покладені на нього службові обов’язки.  

Таким чином, специфічною вимогою до проходження державної служби 

в Національному агентстві з питань запобігання корупції є доброчесність 

державних службовців. Суть критерію доброчесності полягає в тому, аби дії 

державного службовця були спрямовані на захист публічних інтересів, а 

здійснення наданих йому повноважень має превалювати над приватними 

інтересами. Доброчесність має зменшувати ризики корупції, підвищувати 

прозорість та підзвітність держслужби, а ще створювати умови для належного 

урядування на засадах демократії та верховенства права [183]. 

Щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, то 

вын призначається на посаду Кабінетом Міністрів України в порядку 

проведення відкритого конкурсу строком на чотири роки. Організація та 

проведення конкурсного відбору на посаду Голови Національного агентства 

покладається на спеціально утворену Конкурсну комісію. До складу 

Конкурсної комісії входять:  

1) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;  

2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі 

пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку 

повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового 

припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну 

допомогу у сфері запобігання і протидії корупції. При цьому, членами 

Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, 

високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід 

діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції (ч. 3 ст. 6) [223].  
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Вступ на посаду державної служби у НАЗК реалізується шляхом 

призначення на посаду громадянина України на основі результатів відкритого 

конкурсу або у позаконкурсному порядку. Тобто, процедура вступу на службу в 

Національне агентство з питань запобігання корупції є регламентованим 

нормами службового права та антикорупційного законодавства порядок дій 

щодо зайняття посади державної служби в Національному агентстві з питань 

запобігання корупції. 

Конкурсний порядок має особливості, що залежать від: 1) виду державної 

служби і може мати відкритий та закритий характер. Конкурсний порядок, який 

має закритий характер застосовується у разі добору на посади державної 

служби у сфері оборони, національної безпеки, державної таємниці, 

мобілізаційної підготовки і т.д. [271]; 2) посади, на які конкурс проводиться 

через виділення: вакантної посади державної служби; посади на період 

заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається 

посада державної служби; посади державної служби, що займають особи, 

припинення державної служби яких має відбутися у звязку з виходом 

державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, якщо 

інше не передбачено законом; посади державної служби категорії «А», що 

займають особи, у яких спливає строк призначення. 

Для участі в конкурсі кандидат на посаду Голови Національного 

агентства зобов’язаний подати у визначений в оголошенні про проведення 

відкритого конкурсу строк наступні документи: 

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення 

спеціальної перевірки та на обробку персональних даних; 

2) автобіографію, що містить інформацію щодо прізвища, імені та по 

батькові, дати і місця народження, громадянства, відомостей про освіту, 

трудову діяльність, посаду (заняття), відомостей про наявність чи відсутність 

судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією тощо; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
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3) мотиваційний лист з зазначенням мотивів обрання на посаду Голови 

Національного агентства та бачення можливої майбутньої діяльності; 

4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було 

оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на відповідну сторінку 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб; 

5) інші документи, подання яких є необхідним для проведення 

спеціальної перевірки. 

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку для подання заяв на 

участь у конкурсі на посаду Голови Національного агентства, на офіційному 

веб-сайті Кабінету Міністрів України відбувається оприлюднення відомостей 

про кандидатів на посаду Голови. В подальшому Конкурсною комісією 

відбувається оцінювання всіх кандидатів на посаду, обрання переможця та 

оприлюднення результатів конкурсу. Рішення Конкурсної комісії вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували чотири члени Конкурсної комісії, 

серед яких три члени з числа осіб, визначених на підставі пропозицій донорів. 

При цьому, звернемо увагу на підстави відмови в участі конкурсі кандидату на 

зайняття посади Голови Національного агентства, серед яких:  

1) визнання кандидата на посаду Голови Національного агентства 

недієздатним або обмежено дієздатним;  

2) наявність у кандидата на посаду судимості за вчинення кримінального 

правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку (крім реабілітованої особи); 

3) наявність обвинувального вироку щодо кандидата на посаду за 

вчинення корупційного злочину або якщо на кандидата на посаду протягом 

останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

4) наявність вироку суду про позбавлення права кандидата на посаду 

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

певні посади; 
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5) кандидат на посаду входив до складу керівних органів політичної 

партії або перебував у трудових чи інших договірних відносинах з політичною 

партією протягом двох років до подання заяви; 

6) не подання кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік; 

7) кандидат не пройшов спеціальну перевірку або не надав згоди на її 

проведення [223].  

Що стосується заступників Голови Національного агентства, керівника 

апарату та його заступників та керівників територіальних органів (у разі їх 

сформування), то вони призначаються на посаду та звільняються з посади 

Головою Національного агентства. Всі інші працівники структурних 

підрозділів Національного агентства з питань запобігання корупції 

призначаються за результатами відкритого конкурсу, положення про яке 

затверджується Головою Національного агентства.  

  Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад державної 

служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання 

корупції визначається відповідним Положенням про відкритий конкурс для 

призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» [236]. 

Кандидатом на посаду державної служби категорій «Б» та «В» у Національному 

агентстві можуть бути особи, які: 1) мають громадянство України, 2) мати вищу 

освіту (ступінь магістр), 3) вільно володіти державною мовою, 4) за своїми 

особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

здатні виконувати відповідні посадові обов’язки [223]. 

Для проведення конкурсу Голова Національного агентства утворює 

спеціальну конкурсну комісію, яка здійснює добір кандидатів на посади 

державної служби категорій «Б» та «В». Конкурсна комісія утворюється у 

складі голови і членів комісії, чисельністю не менше 5 осіб. Склад конкурсної 

комісії затверджується наказом Національного агентства, до складу якої 

можуть входити представники окремих структурних підрозділів Національного 

агентства, а також представники Громадської ради при Національному 
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агентстві. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який 

підписують голова і члени конкурсної комісії. 

Загалом, конкурс на посади державної служби категорій «Б» та «В» 

проводиться за такими етапами: 1) видання наказу Національного агентства про 

оголошення конкурсу та його оприлюднення; 2) прийняття та розгляд 

інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 3) проведення 

тестування на знання законодавства, тестування загальних здібностей, 

визначення їх результатів та розв’язання ситуаційних завдань; 4) проведення 

конкурсною комісією співбесіди та визначення її результатів; 5) складення 

загального рейтингу кандидатів; 6) внесення конкурсною комісією Голові 

Національного агентства пропозиції щодо визначених кандидатур або 

інформації про відсутність таких кандидатур та визначення Головою 

Національного агентства переможця (переможців) конкурсу; 7) оприлюднення 

результатів конкурсу. 

Особа, яка бажає стати кандидатом на участь у конкурсі на зайняття 

посади державної служби категорій «Б» та «В», подає через Єдиний портал 

конкурсній комісії наступні документи, серед яких: 

1) заява про участь у конкурсі із вказанням основних мотивів щодо 

зайняття відповідної посади; 

2) резюме із вказанням прізвища, імені та по батькові, паспорту, диплому 

вищої освіти, підтвердження рівня вільного володіння державною мовою, 

відомості про стаж роботи тощо; 

3) заяву, що до такої особи не застосовуються заборони, визначені 

Законом України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження 

перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї [236]. 

Проведення оцінювання кандидатів здійснюється шляхом проведення 

різного роду тестувань: на знання законодавства, тестування загальних 

здібностей та розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди. 

Тестування на знання законодавства у Національному агентстві  проводиться 

відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
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служби [239]. За результатами проведення всіх тестувань кожному кандидату 

виставляються бали, які формують звітний рейтинговий перелік. Примітним є 

те, що лише кандидати, які успішно пройшли перше тестування на знання 

законодавства, мають право проходити тестування загальних здібностей. 

Натомість кандидати, які за результатами тестування на знання законодавства 

набрали 0 балів або не розпочали тестування протягом часу, передбаченого для 

тестування всіх кандидатів, або не засвідчили звіт про результати тестування на 

знання законодавства, проведеного дистанційно, шляхом накладення 

кваліфікованого електронного підпису, вважаються такими, що не пройшли 

конкурс та не допускаються до чергового етапу конкурсу.  

Останнім з тестувань, що застосовується до кандидатів на посади 

державної служби категорій «Б» та «В» є співбесіда, що має на меті оцінки 

відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, 

які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу. Під час проведення 

співбесіди члени конкурсної комісії та залучені до її роботи особи можуть 

ставити до кандидата додаткові запитання для уточнення окремих аспектів 

біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих 

якостей кандидата, зокрема його доброчесності, рівня його вмотивованості 

тощо. За результатами проведення співбесіди всім кандидатам на посади 

державної служби виставляються бали, що відображаються у протоколі 

засідання конкурсної комісії. 

Додатково для кандидатів на посади державної служби категорії «Б» за 

рішенням Голови Національного агентства може проводитися психологічне 

тестування, у тому числі з використанням комп’ютерної техніки для з’ясування 

особистісних характеристик кандидатів. Розробка тестів окрім фахівців 

Національного агентства може здійснюватися із залученням юридичних та 

фізичних осіб, громадських об’єднань, що володіють спеціальними знаннями у 

сфері психології. Проходження кандидатом психологічного тестування не є 

обов’язковим і здійснюється за його згодою, а результати такого тестування 
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мають рекомендаційний характер та враховуються під час проведення 

співбесіди з кандидатами. 

Після завершення проведення всіх тестувань та співбесіди Голова 

Національного агентства, на основі внесених конкурсною комісією пропозицій 

щодо кандидатур, приймає рішення про визначення переможця (переможців) 

конкурсу, що оформлюється шляхом видання наказу. У разі, якщо Голова 

Національного агентства не прийняв рішення про визначення переможця 

(переможців) конкурсу протягом 44 календарних днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу, вважається, що переможець (переможці) 

конкурсу відсутній(і) [236].  

З моменту, коли особа склада присягу державної служби, розпочинається 

проходження нею державної служби в НАЗК.  

Під проходженням державної служби розуміється просування по службі 

державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою. 

Категорії «службова кар’єра» та «проходження державної служби», практично, 

співпадають. Водночас, якщо «службова кар’єра» – це, переважно, суб’єктивно-

індивідуальний аспект цього поняття, то «проходження державної служби» – це 

об’єктивно-процедурний аспект цього поняття [27]. Забезпечувальними 

елементами службової кар’єри є стаж державної служби, правила внутрішнього 

службового розпорядку державного органу, службове відрядження, підвищення 

кваліфікації державного службовця тощо.  

Таким чином, 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 із службою 

(стажування, підвищення кваліфікації, переведення, зайняття посади вищої 

категорії чи підкатегорії державної служби, перебування у відпустці тощо).   

Примітним є те, що особливості проходження державної служби 

службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції Законом 

України «Про запобігання корупції» не визначені, що дає підстави 
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основуватися на положеннях Закону України «Про державну службу» [219]. 

Для проходження служби в НАЗК важливе значення відведено способу їх 

врегулювання наказами НАДС. Наприклад, порядок стажування державних 

службовців НАЗК визначено Наказом НАДС від 3 березня 2016 р. «Про 

затвердження Порядку стажування державних службовців» [252], відповідно до 

якого: стажування державних службовців проводиться з відривом від служби 

строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в 

іншому державному органі або за кордоном; державним службовцям, які 

проходять стажування в іншому населеному пункті, за основним місцем роботи 

відшкодовуються витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час 

перебування в дорозі та найм житла; під час проходження стажування за 

кордоном витрати на таке стажування та порядок їх відшкодування 

передбачаються у міжнародних договорах та договорах про співпрацю; 

направлення державного службовця на стажування до іншого державного 

органу, а також за кордон здійснюється на підставі наказу керівника державної 

служби державного органу, в якому працює державний службовець; на час 

стажування в державному органі за державним службовцем закріплюється 

керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів цього органу, у 

яких буде проводитись стажування тощо. По суті, вказані положення є 

ідентичними для проходження стажування в усіх державних органах. 

Аналогічного значення для проходження служби в НАЗК мають 

положення Наказу НАДС «Про затвердження Типових правил внутрішнього 

службового розпорядку» [254], якимо визначено, шо: 

службова дисципліна в державному органі має базуватись на принципах 

сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх 

обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-

технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи; 

державні службовці мають виконувати вимоги етичної поведінки, а також 

дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, 

дбати про свою професійну честь і гідність; 
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тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на 

тиждень з врахуванням того, що: встановлюється п’ятиденний робочий 

тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 

8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин, а вихідними днями є субота і неділя; 

режим роботи державного органу обирається з урахуванням 

загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній 

місцевості, а також специфіки та особливостей роботи у цьому державному 

органі; 

державний службовець має обов’язок повідомляти свого безпосереднього 

керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами 

електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом; 

для виконання невідкладних завдань державний службовець може 

залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом 

(розпорядженням) керівника державної служби, про який повідомляється 

виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому 

числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за 

роботу відповідно до законодавства тощо. 

Враховуючи вказане, констатуємо, що специфіка службової кар’єри та 

проходження державної служби службовцями в Національному агентстві з 

питань запобігання корупції полягає в наступному: 

1) державним службовцям Національного агентства через кожні три роки 

з урахуванням результатів оцінювання їх службової діяльності у межах 

відповідної категорії посад здійснюється присвоєння чергового рангу; 

2) у разі досягнення успіхів державним службовцем Національного 

агентства, відбувається просування по службі здійснюється, з урахуванням 

професійної компетентності особи за результатами конкурсу; 

3) державний службовець Національного агентства з урахуванням його 

професійної підготовки та професійних компетентностей може бути за його 

згодою переведений: а) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому 
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самому державному органі; б) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в 

іншому державному органів;  

4) державний службовець Національного агентства для виконання своїх 

посадових обов’язків поза межами постійного місця служби може бути 

направлений у службове відрядження на роботу до секретаріатів міжнародних 

організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або 

органів влади іноземних держав; 

5) результати службової діяльності державних службовців Національного 

агентства щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання 

поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, 

планування їхньої кар’єри; 

6) державним службовцям Національного агентства створюються умови 

для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного 

навчання, яке проводиться за рахунок коштів державного в навчальних 

закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають 

право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном. 

У цій частині дослідження 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 
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переведення державних службовців, службові відрядження та зміна істотних 

умов державної служби в Національному агентстві з питань запобігання 

корупції тощо. 

 

3.2 Порядок застосування антикорупційного законодавства до 

працівників Національного агентства з питань запобігання корупції  

 

Відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції» на 

державних службовців, які проходять службу в НАЗК та Голову НАЗК 

поширююються вимоги щодо дотримання антикорупційного законодавства 

[223]. Закріплення за працівниками НАЗК правового статусу представників 

профільного антикорупційного відомства та наділення їх виключною 

компетенцією на застосування антикорупційних заходів не звільняють цих 

суб’єктів від застосування до них загальноприйнятих антикорупційних заходів. 

Більше того, в межах антикорупціййної інституції діє антикорупційна 

програма, якою передбачено запровадження комплексу додаткових заходів 

щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Національного 

агентства. 

До таких заходів віднесено: 

проведення загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції в НАЗК, що має базуватись на принципах законності, прозорості, 

доступності, неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, 

толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного 

використання бюджетних коштів; 

прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність 

Національного агентства системи управління ризиками; 

надання консультацій працівникам Національного агентства стосовно 

дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон; 
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моніторинг та контроль за виконанням працівниками НАЗК актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон; 

перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або 

юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі 

отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Національного 

агентства, засоби електронного зв’язку Національного агентства, щодо 

причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень; 

проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників 

Національного агентства, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню 

корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, 

та вжиття заходів щодо їх усунення; 

проведення в установленому законодавством порядку спеціальної 

перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в 

Національному агентстві; 

запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з 

обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та 

циркулює на об’єктах інформаційної діяльності Національного агентства; 

взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції; 

контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються 

працівниками Національного агентства, в порядку, визначеному Головою 

Національного агентства; 

перевірка працівників Національного агентства на доброчесність та 

моніторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою 

Національного агентства; 

вжиття заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які 

повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших 

працівників Національного агентства; 
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Щодо забезпечення етики працівників НАЗК, то вона є проявом 

дотримання дисципліни. Дисципліна в державних органах може розглядатись у 

таких значеннях: як один із основних чинників дотримання принципу 

належного врядування; як інститут адміністративного права, який має прояв 

через сукупність правових норм, що регулюють внутрішній службовий 

розпорядок, обов’язки сторін адміністративних правовідносин; як елемент 

службових правовідносин має прояв у встановленні відповідної поведінки 

конкретних службовців у колективі; як фактична поведінка, що виражена у мірі 

дотримання всіма учасниками процесу дисципліни служби.  

Поняття «дисципліни в державних органах» такі складові: дотримання 

тексту присяги, яку складає публічний службовець; дотримання правил етичної 

поведінки публічних службовців; виявлення поваги до держави, державних 

символів України, Українського народу; належне виконання посадових 

обов’язків; дотримання правил внутрішнього службового розпорядку; 

виконання вимог щодо політичної неупередженості; відсутність випадків 

використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в 

неправомірних особистих інтересах інших осіб; прийняття публічним 

службовцем обґрунтованих рішень на підставі дотримання принципів 

верховенства права та належного врядування тощо. 

Змістом дисципліни в є не лише дотримання присяги, яку складає особа 

при вступі на публічну службу, сумлінне виконання ним службових обов’язків 

та правил внутрішнього службового розпорядку, але й свідоме та творче 

ставлення до роботи що виконується, забезпечення високої якості служби, 

раціональне використання робочого часу, прагнення до співробітництва та 

взаємоповаги [27].  

Профільного законодавства щодо дотримання дисципліни в НАЗК не має. 

Проте, можна виокремити спеціальні етичні правила, які включають виконання 

службових повноважень працівниками НАЗК таких принципів: ідеї 

патріотизму; пріоритетності інтересів; субординації; толерантності; гідної 
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поведінки; доброчесності; політичної нейтральності; прозорості та підзвітності; 

професіоналізму. 

В умовах воєнного стану, звернемо увагу на принцип патріотизму, що 

досягається через: чесне служіння і вірність народу України; забезпечення 

державних інтересів під час виконання завдань та функцій Національного 

агентства; сприяння реалізації прав і законних інтересів громадян, об’єднань 

громадян та інших юридичних осіб; повагу до прав, свобод та законних 

інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, 

недопущення свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог; 

формування позитивного іміджу держави; шанування народних звичаїв і 

національних традицій; повага до державних символів України; використання 

державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків. 

Принцип доброчесності є також важливим, тому що відображає саму ідею 

функціонування НАЗК та стосується: чесності, моральності та 

добропорядності; неприпустимості використання державного майна в 

особистих цілях; раціонального і дбайливого використання державної 

власності, постійного підвищення ефективності її використання; 

неприпустимості використання службового становища в особистих (приватних) 

інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі 

використання свого статусу та інформації про місце роботи з метою одержання 

неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; недопущення виникнення 

реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомлення безпосереднього 

керівника про наявність конфлікту інтересів; нерозголошення та 

невикористання працівниками Національного агентства інформації в інший 

спосіб, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень 

та професійних обов’язків, у тому числі після припинення своєї діяльності 

(крім випадків, установлених законом); недопущення надання будь-яких 

переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, 

громадських і релігійних організацій [109]. 
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Для забезпечення доброчесності працівників Національного агентства, 

забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства здійснено ткі 

заходи:  

в апараті Національного агентства функціонує Управління внутрішнього 

контролю у складі відділу з питань запобігання корупції та відділу 

внутрішнього контролю [223]; 

для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного 

агентства створено Комісію з оцінки корупційних ризиків та оцінки виконання 

антикорупційної програми в Національному агентстві; 

з метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації 

корупційних ризиків НАЗК здійснюється заходи взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства; 

у Національному агентстві проводяться заходи з поширення інформації 

щодо програм антикорупційного спрямування з метою підтримання рівня знань 

працівників НАЗК, ознайомлення зі змінами в антикорупційному 

законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до 

корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з 

корупцією правопорушень. У темах навчальних заходів особлива увага 

приділена питанням доброчесності як невід’ємної складової діяльності 

працівників Національного агентства, несвоєчасності подання декларацій, 

зазначення недостовірних відомостей у деклараціях, етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та 

заборон; 

Управління внутрішнього контролю відповідно до покладених функцій 

проводиться консультації працівників Національного агентства щодо 

дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, 

передбачених Законом. [19] 

Паралельно керівництво Національного агентства та працівники 

Національного агентства здійснює внутрішній контроль, що є комплекс заходів 
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з  розробки, прийняття, виконання, а також контролю і аналізу результатів 

виконання управлінських рішень керівництва та працівників НАЗК, ЯКІ 

спрямованІ на досягнення результатів закріплених завдань та функцій, 

встановленої мети, стратегічних та інших цілей, планів і вимог щодо діяльності, 

а також запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів у НАЗК. 

Внутрішній контроль у НАЗК базується на комплексі формалізованих та 

задокументованих правил і контрольних процедур, регламентів, чіткому 

визначенні й закріпленні повноважень та відповідальності щодо управління 

ризиками; заходів контролю; моніторингу; інформаційного та комунікаційного 

обміну.  

Заходами контролю є сукупність запроваджених у Національному 

агентстві управлінських дій, які здійснюються керівництвом та працівниками 

для впливу на ризики з метою досягнення Національним агентством 

визначених мети (місії), стратегічних та інших цілей, завдань, планів і вимог 

щодо діяльності, найбільш типовими серед яких є: 1) авторизація та 

підтвердження шляхом отримання дозволу відповідальних осіб на виконання 

операцій через процедуру візування, погодження та затвердження до їх 

фактичного виконання; 

2) розподіл обов’язків та повноважень, що зменшує ризик помилок, втрат, 

порушень та неправильних дій; 3) контроль за доступом до ресурсів та 

облікових записів, а також закріплення відповідальності за збереження і 

використання ресурсів, що зменшує ризик їх втрати чи неправильного 

використання; 4) контроль за достовірністю проведених операцій, перевірка 

процесів та операцій до та після їх проведення, звірка облікових даних із 

фактичними; 5) систематичний нагляд за роботою кожного структурного 

підрозділу та всіх працівників Національного агентства; 6) контроль за 

виконанням документів; порівняння внутрішніх даних із зовнішніми 

джерелами; 7) оцінка загальних результатів діяльності Національного 

агентства, окремих функцій та завдань на підставі визначених ключових 
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показників ефективності; 8) контроль за інформаційними системами та 

доступом до них; 9) обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів 

тощо; 10) інші правила та процедури, у тому числі визначені регламентами, 

затвердженими в установленому порядку. 

Оцінка ефективності від застосування заходів внутрішнього контролю 

спрямована на удосконалення системи управління, управління ризиками, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності НАЗК та передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. 

Саме підрозділ внутрішнього контролю у термін до 01 лютого року, наступного 

за звітним, готує і подає на підпис Голові Національного агентства звіт про стан 

організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів 

внутрішнього контролю за формою, визначеною Міністерством фінансів 

України [100].  

Звернемо увагу й на те, що дотримання антикорупційних обмежень та 

зпборон досягається шляхом повідомлення про вчинення корупційних 

правопорушень працівниками НАЗК. Йдеться про повідомлення про корупцію, 

яке надходить від викривачів корупції. Поняття «викривач» в українській мові є 

аналогом англійського терміну «whistleblower» (дослівно – «той, що дмухає у 

свисток»). За ініціативи громадського активіста Ральфа Нейдера цей термін 

став широко застосовуватися з початку 1970-х років. Нейдер замінив ним слова 

«донощик» («snitch») та «інформатор» («informer»), які мають, як і в 

українській мові, негативне смислове забарвлення. Викривачем вважається 

особа, яка: а) обґрунтовано переконана в достовірності інформації про 

порушення вимог Закону іншою особою. Особа повинна повідомляти 

інформацію, яка базується не на припущеннях, а на фактах, які знаходять своє 

підтвердження, наприклад у різного роду документах. Проте якщо інформація 

виявиться недостовірною, особа повинна буде довести, що на момент 

поширення у неї не було підстав сумніватися у достовірності поширених нею 
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відомостей, і б) повідомляє про порушення вимог Закону іншою особою [174, c. 

368]. 

Повідомлення про корупцію може бути подано захищені анонімні канали 

зв’язку, які застосовуються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері 

протидії корупції, державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, юридичними особами 

публічного права та юридичними особами. Під анонімним каналом зв’язку 

розуміються канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові 

скриньки та інші канали зв’язку, через які викривач може повідомити 

інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушення. Є такі типи захищених анонімних каналів 

зв’язку: канал отримання повідомлень із використанням офіційного вебсайту 

установи; канал отримання повідомлень із використанням електронних 

поштових скриньок; канал отримання голосових повідомлень із використанням 

технології ІР-телефонії (анонімна гаряча лінія); канал отримання голосових 

повідомлень із використанням телефонної мережі загального користування 

(анонімна гаряча лінія). 

Захист анонімних каналів зв’язку здійснюється шляхом побудови 

інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням комплексної 

системи захисту інформації, що має забезпечувати конфіденційність та 

гарантувати анонімність особи, яка здійснює повідомлення. Комплексна 

система захисту інформації повинна мати атестат відповідності [38] 

Право на забезпечення безпеки у викривача виникає після набуття ним 

кримінального процесуального статусу заявника або потерпілого. Також право 

на забезпечення безпеки мають члени сім’ї та близькі родичі викривачів. Для 

застосування заходів безпеки до викривачів мають бути відповідні приводи і 

підстави. Підставою можуть дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх 

життю, здоров’ю, житлу і майну викривача (наявність усних чи письмових 

погроз, виявлення в ході проведення НСРД чи ОРЗ інформації про підготовку 

посягання на викривача і т.п.). Приводи для застосування заходів безпеки 



195 
 

передбачені у ч. 2 ст. 20 Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві». Стаття 53 Закону передбачено, що до 

викривачів можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші 

спрямовані на захист від протиправних посягань заходи. До правових заходів 

можна віднести:  

забезпечення конфіденційності відомостей про особу;  

закритий судовий розгляд.  

До організаційно-технічних заходів можна віднести:  

особисту охорону, охорону житла і майна;  

видачу спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про 

небезпеку;  

за письмовою згодою – використання технічних засобів контролю і 

прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;  

за клопотанням чи згодою – заміну документів та зміна зовнішності;  

за клопотанням чи згодою – зміну місця роботи або навчання з 

компенсацією різниці у зарплаті;  

за клопотанням чи згодою – переселення в інше місце проживання;  

поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів 

соціального захисту населення [174, c. 370]. 

Таким чином, повідомлення про корупційні правопорушення, які вчинені 

працівниками НАЗК є дієвим способом підтримання доброчесності в 

антикорупційній інституції. 

До працівників НАЗК також застосовуються заходи фінансового 

контролю. 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 і обмежень, що одночасно мінімізує 

ризики погіршення авторитету НАЗК та негативно вплинути на репутацію 
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службовця антикорупційного профілю. Сутність заходів фінансового контролю 

буде розглянуто в п. 4.2 дисертації.  

Звернемо увагу на наявну специфіку в їх застосуванні до працівників 

НАЗК, зокрема щодо застосування такого заходу як моніторинг способу життя 

службовців НАЗК. 

Впровадження моніторингу способу життя суб’єктів декларування як 

засобу антикорупційного фінансового контролю ознаменовано прийняттям 

Закону України «Про запобігання корупції» [223]. Відповідно, це один з 

основних засобів антикорупційного фінансового контролю, який 

застосовується НАЗК для встановлення відповідності рівня життя наявним у 

суб’єктів декларування та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам 

згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування.  

Як слушно зазначено Т.О. Коломоєць, моніторинг способу життя 

здійснюється на підставі аналізу фактів, що вказують на те, як особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

живе з розрахунку використання тих коштів, які отримує за реалізацію та 

захист публічних інтересів під час виконання своїх службових повноважень, і 

чи не використовує вона переваги публічної служби для задоволення своїх 

приватних інтересів або ж приватних інтересів осіб, безпосередньо пов’язаних 

із нею [112, c. 169]. 

Позитивний ефект від цієї новели антикорупційного законодавства не 

підтвердився у практичній площині. Це пов’язано з такими факторами: 1) з 

моменту впровадження цього заходу антикорупційного фінансового контролю 

до теперішнього часу, не прийнято порядку проведення моніторингу способу 

життя; 2) відсутністю диференціації окремих аспектів застосування 

моніторингу життя до конкретно-визначених суб’єктів декларування, що 

пов’язано з специфікою виконуваних ними функцій; 3) супровідними явищами, 

які опосередковано вплинули на відсутність пріоритетності вирішення 

проблемних питань застосування моніторингу способу життя (наприклад, 
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відсутність конструктивної взаємодії державних органів запобігання корупції 

та державних органів системи правосуддя).  

Для досягнення мети цього дослідження, акцентуємо увагу на відсутності 

порядку проведення моніторингу способу життя суб’єктів  декларування. 

Первинно спроба запровадити нормативно встановлену процедуру проведення 

моніторингу способу життя була зафіксована у 2017 р. у вигляді проекту 

рішення НАЗК [245]. На запит до НАЗК щодо наявності прийнятих 

нормативно-правових актів, що стосуються застосування моніторингу способу 

життя від 12 березня 2021 р., надано відповідь, з тексту якої можна вважати 

встановленим наступне:  

а) моніторинг способу життя субєктів декларування здійснюється 

відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині 

положень ст. ст. 12, 13, 514;  

б) підзаконних нормативно-правових актів щодо механізму застосування 

моніторингу способу життя не прийнято [42]. Означена позиція НАЗК щодо 

відсутності потреби прийняття окремого порядку проведення моніторингу 

способу життя може бути обґрунтована формулюванням ч. 3 ст. 514 Закону 

України «Про запобігання корупції»: «Порядок здійснення моніторингу 

способу життя суб’єктів декларування визначається Національним агентством» 

[223].  

Тобто, законодавцем використано формулювання «визначається», що не 

передбачає обов’язковості прийняття відповідного нормативно-правового акту. 

Натомість, у випадку використання формулювання «затверджується» – це є 

обов’язковим, наприклад як це зазначено у ч. 4 ст. 14 чи ч. 2 ст. 37 Закону 

України «Про запобігання корупції» [223]. Звісно, вказаний аргумент не 

означає, що наявність нормативно встановленого порядку проведення 

моніторингу способу життя суб’єктів декларування не сприятиме дотриманню 

принципів верховенства права та належного врядування у практиці запобігання 

корупції, але дозволяє здійснювати означену діяльність без додаткової 

нормативної деталізації. 
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Щодо специфіки застосування моніторингу способу життя як засобу 

антикорупційного фінансового контролю до працівників НАЗК, то вона полягає 

у наступному. Так, моніторинг способу життя може бути застосовано до 

суб’єктів декларування. При цьому, як вірно зазначено Ревою Ю.О., 

особливістю системи суб’єктів антикорупційного декларування є те, що один і 

той самий суб’єкт буде одночасно тим, який забезпечує можливість здійснення 

антикорупційного декларування, та суб’єктом, який зобов’язаний  подавати 

декларацію осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування [294]. Аналогічний висновок можна зробити щодо 

застосування моніторингу способу життя, що може застосовуватись і до  

працівників НАЗК, які є державними службовцями та суб’єктами декларування 

(ст. ст. 3, 10 Закону України «Про запобігання корупції» [223]; Рішення НАЗК 

«Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного 

агентства з питань запобігання корупції» [228]).  

Структурно обов’язки щодо застосування моніторингу способу життя до 

працівників НАЗК покладено на Управління внутрішнього контролю НАЗК, що 

є самостійним структурним підрозділом НАЗК та здійснює заходи, спрямовані 

на забезпечення доброчесності працівників НАЗК [239]. При цьому, Управління 

внутрішнього контролю НАЗК застосовує систему заходів, спрямованих на 

досягнення результатів закріплених завдань та функцій, встановленої мети, 

стратегічних та інших цілей, планів і вимог щодо діяльності НАЗК, а також 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів у НАЗК [100]. 

Під моніторингом способу життя працівника Національного агентства з 

питань запобігання корупції розуміється комплекс організаційних та 

аналітичних заходів, які здійснюються Управлінням внутрішнього контролю і 

полягають у встановленні реального рівня життя, наявності та реальної 

(ринкової) вартості майна (активів) і доходів працівника НАЗК, аналізі 

співвідношення рівня життя працівника його доходам і перевірці відповідності 

між даними моніторингу та наявною інформацією [260]. З моменту 
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затвердження рішення НАЗК «Про здійснення перевірок на доброчесність та 

моніторинг способу життя працівників Національного агентства з питань 

запобігання корупції» від 24.12.2021 р. до закінчення першого півріччя 2021 

року, до працівників НАЗК двічі було застосовано моніторинг способу життя 

[86]. З врахуванням того, що у попередні періоди цей антикорупційний 

інструмент взагалі не застосувався до працівників НАЗК, невеликий кількісний 

показник детермінує позитивну динаміку внутрішнього антикорупційного 

контролю в межах спеціально уповноваженого державного органу. 

Процедуру здійснення моніторингу способу життя працівників НАЗК 

доцільно визначити як регламентовану нормами публічного права 

послідовність дій у сфері запобігання корупції, яку спрямовано на забезпечення 

доброчесності службовців спеціально уповноваженого антикорупційного 

органу державної влади та дотримання ними нормативно встановлених вимог і 

обмежень, що одночасно мінімізує ризики погіршення авторитету НАЗК та 

негативно вплинути на репутацію службовця антикорупційного профілю. 

До ознак, що характеризують процедуру моніторингу способу життя 

працівників НАЗК, доцільно віднести наступні: 

1) це втручальна формалізована процедура, яка застосовується на 

вибірковій основі; 

2) підставою для її є інформація, яка свідчить про можливість 

невідповідності рівня життя працівника НАЗК та задекларованим ним 

відомостям про майновий стан; 

3) джерелом такої інформації, що стала приводом для її застосування є: 

повідомлення фізичних чи юридичних осіб; публікації в засобах масової 

інформації; дані, зібрані з відкритих баз даних, включаючи соціальні мережі;  

4) відсутні визначені терміни між початком застосування процедури та 

встановленням підстав для цього; 

5) змістом процедурних дій є так зване «кабінетне дослідження», 

сутність якого полягає в перевірці, порівнянні інформації, наданої особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування, у деклараціях із відомостями з «відкритих джерел» щодо 

способу життя особи та спостереження на місці, яке полягає у спостереженні 

за конкретним об’єктом доходу [67, с. 65]; 

6) наслідком її застосування є складання документу у вигляді 

доповідної записки, що є можливою підставою для застосування інших 

заходів антикорупційного контролю до працівника НАЗК тощо.  

Приходимо до висновку, 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 [140].  

У цій частині дослідження обґрунтовано тезу про те, що закріплення за 

працівниками НАЗК правового статусу представників профільного 

антикорупційного відомства та наділення їх виключною компетенцією на 

застосування антикорупційних заходів не звільняють цих суб’єктів від 

застосування до них загальноприйнятих антикорупційних заходів.  

Визначено, що процедура здійснення моніторингу способу життя 

працівників НАЗК 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 і обмежень, що одночасно мінімізує ризики погіршення 

авторитету НАЗК та негативно вплинути на репутацію службовця 

антикорупційного профілю. Актуальним є подальше дослідження практики 

застосування моніторингу способу життя до працівників НАЗК. 

Одним із способів дотримання доброчесності працівниками 

Національного агентства з питань запобігання корупції, якого засновано на 

сучасних технологіях стало впровадження автоматизованого способу 

розподілу обов’язків по проведенню перевірок між працівниками, який 

жодним чином не впливає на змістовні складові проведення перевірок.  
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Висновки до розділу 3 

 

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. 

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. 

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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 4.  

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

   4.1 Повноваження Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо адміністрування антикорупційних реєстрів   

 

Первинно використання сучасних технологій у межах правозастосовної 

діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, 

прослідковується у повноваженнях щодо адміністрування реєстрів, які 

спрямовані на запобігання та протидію корупції. У цілому, правові, 

організаційні і фінансові аспекти створення та функціонування публічних 

електронних реєстрів, а також використання інформації у публічних 

електронних реєстрах врегульовано Законом України «Про публічні 

електронні реєстри» [275]. Відповідно, публічним електронним реєстром є 

інформаційно-комунікаційна система, яка спрямована на забезпечення 

збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових 

даних та надання реєстрової інформації. Серед загальних засад ведення 

публічних електронних реєстрів, які стосуються і антикорупційних реєстрів, 

виділимо: 

1) функціонування публічного електронного реєстру заснована на 

єдиних принципах, наприклад: інтероперабельності; гарантування 

об’єктивності, актуальності, достовірності, повноти та захищеності 

реєстрових даних та реєстрової інформації від несанкціонованих змін; 

презумпції достовірності реєстрових даних та інформації; впровадження 

найбільш досконалих та ефективних технічних та технологічних заходів для 

забезпечення ведення реєстрів;  захист реєстрових даних та реєстрової 

інформації (у тому числі персональних даних) від несанкціонованого доступу 

і т.д.; 

2) електрона (технічна та інформаційна) взаємодія реєстрів 

здійснюється безперервно; 
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3) до повноважень держателів реєстрів, належать повноваження щодо: 

забезпечення формування та/або реалізація державної політики у сфері 

відповідних реєстрів; здійснення нормативно-правового регулювання у сфері 

відповідних реєстрів; розробка та організація виконання державних чи інших 

цільових програм з розвитку відповідних реєстрів; організація електронної 

(технічної та інформаційної) взаємодії реєстрів; організація роботи з 

підготовки та підвищення кваліфікації публічних реєстраторів відповідних 

реєстрів; здійснення контролю за дотриманням суб’єктами у сфері реєстрів 

законодавства, порядку ведення реєстрів, створення реєстрової інформації 

тощо; 

4) інформація про об’єкти реєстрів вважається: а) офіційною з моменту 

її внесення до відповідного реєстру; б) достовірною, тобто такою, що може 

бути використана державними органами, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами при здійснення ними повноважень, 

визначених законом, а також фізичними та юридичними особами при 

вчиненні правочинів;  

5) підставою створення реєстру є встановлення під час регулювання 

суспільних відносин, що виникають при вирішенні економічних, соціальних, 

правоохоронних або інших завдань потреби факту реєстрації; 

6) діяльність з забезпечення захисту реєстрів полягає в здійсненні 

держателем реєстру або адміністратором наступних дій: створення, 

модернізації та забезпечення безперервного функціонування засобів 

технічного і криптографічного захисту реєстрових даних та інформації, у 

тому числі з використанням запроваджених підсистем захисту; впровадження 

та забезпечення використання засобів технічного і криптографічного захисту 

інформації під час ведення реєстру; застосування засобів та технологій 

резервного копіювання реєстрової інформації та фізичного збереження її 

носіїв; застосування засобів автентифікації з метою підтвердження цілісності 

інформації, яка вноситься до реєстру, та реєстрової інформації, що 

передаються через Систему електронної взаємодії, а також ідентифікації 
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публічних реєстраторів, створювачів та осіб, які користуються реєстровою 

інформацією у порядку спеціального доступу; здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури [148]. 

Станом на теперішній час, реєстри НАЗК не віднесено до групи 

базових, що означає відсутність поширення на них відповідних вимог 

функціонування електронного реєстру. До реєстрів, держателем, яких 

виступає НАЗК, 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 правопорушення та Єдиного державного реєстру 

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

фінансового характеру. При цьому, забезпечення ведення двох перших 

реєстрів прямо передбачено п. п. 9 п. 1 ст. 11 Закону України «Про 

запобігання корупції» [223]. Натомість, формування та адміністрування 

Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру прямо не передбачено в якості 

повноваження НАЗК, а є способом державного контролю за дотриманням 

встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, 

законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, 

виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної 

діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру [156, с. 154].  

Серед правових засад, які визначають порядок функціонування 

реєстрів та баз даних, звернемо увагу на Постанову Кабінету Міністрів 

України 2015 р. «Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних» [263], у першій редакції якої – НАЗК не було віднесено до 

переліку розпорядників публічної адміністрації, які забезпечують доступ до 

відповідної інформації. Лише у 2019 р. НАЗК визначено як суб’єкта, що має 

забезпечувати публічний доступ до: «Єдиного державного реєстру 
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декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, звітів політичних 

партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

антикорупційних програм міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, державних цільових фондів, а також інших державних 

органів та органів місцевого самоврядування». Вказана норма означає, що 

НАЗК як розпорядник публічної інформації має завантажувати у формі 

відкритих даних набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних, та несе згідно із законом відповідальність за достовірність і 

актуальність оприлюднених наборів даних.  

Незважаючи на те, що такі нововведення були прогресивними в межах 

цифровізації антикорупційного механізму, за результатами оцінки стану 

оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації у 

2019 році НАЗК віднесено до «Оутсайдерів» (Національне агентство з питань 

запобігання корупції та Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками набрали найменшу кількість балів)) [184]. Низький 

показник діяльності НАЗК спричинено тим, що у 2019 році не було 

впроваджено так званих «унікальних наборів інформації» – суспільно 

важливих наборів інформації, які уповноважено збирати лише конкретного 

розпорядника, а саме: Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, звітів політичних 

партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

антикорупційних програм міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, державних цільових фондів, а також інших державних 

органів та органів місцевого самоврядування [347, c. 142].  

Загалом, оцінка стану оприлюднення і оновлення відкритих даних 

проводиться Державним агентством з питань електронного урядування із 

дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності, 

прозорості та у взаємодії з розпорядниками інформації у два етапи:  
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опитування розпорядників інформації, аналіз результатів опитування та 

визначення оцінки (на підставі таких показників: політика відкритих даних; 

потенціал обробки та аналізу відкритих даних; якість відкритих даних; 

залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних; вплив 

відкритих даних) [157; 201]. Відповідний звіт про оцінку стану 

оприлюднення і оновлення відкритих даних за 2021 р. ще не оприлюднено, 

проте виходячи з діючих реєстрів, що адмініструє НАЗК, можна припустити 

фактичне покращення показників діяльності антикорупційної інституції у 

цьому напрямі .   

Розглянемо окремо нормативно-правові засади та трансформацію 

підходу НАЗК до забезпечення ведення кожного з антикорупційних реєстрів. 

Так, Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на  виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр 

антикорупційних декларацій) було впроваджено внаслідок законодавчого 

закріплення у профільному законодавстві вимоги до електронного 

декларування шляхом внесення інформації на сайті НАЗК. Законом України 

«Про запобігання корупції» 2014 р. окреслено порядок подання декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Одночасно, відсутністю нормативної детермінації окремих 

питань, що стосувались декларування, опосередковано встановлення 

перехідного періоду для налагодження роботи Реєстру антикорупційних 

декларацій [223].  

 Лише у 2016 році для виконання положень Розділу VII Закону України 

«Про запобігання корупції», яким визначено заходи здійснення фінансового 

контролю у сфері запобігання корупції: подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, облік та оприлюднення декларацій; контроль та перевірку 

декларацій; встановлення своєчасності подання декларацій; повну перевірку 

декларацій; моніторинг способу життя суб’єктів декларування закладено 

правові основи ведення Реєстру антикорупційних декларацій.  
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Система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочала 

функціонувати в два етапи: 

1) перший етап – з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 р. для таких 

типів декларацій (повідомлень) та суб’єктів декларування, як щорічні 

декларації за 2015 р. службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 р. 

займають відповідальне та особливо відповідальне становище протягом 60 

календарних днів; декларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, службових осіб, 

які 01 вересня 2016 р. або пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на 

день такого припинення займають згідно відповідальне та особливо 

відповідальне становище; повідомлення про суттєві зміни у майновому стані 

суб’єкта декларування, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 р. або 

пізніше цієї дати займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище; 

 2) другий етап – з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших 

суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених 

законодавством України [272]. 

Реєстру антикорупційних декларацій складався з двох частин:  

1) публічна частина (дані з Реєстру антикорупційних декларацій, які 

розміщувались на офіційному веб-сайті НАЗК через застосування сукупності 

програмних засобів, розміщених за унікальними адресами в обчислювальній 

мережі: декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані);  

2) конфіденційна частина (дані з Реєстру антикорупційних декларацій, 

які не розміщувались на офіційному веб-сайті НАЗК та є конфіденційними).  

Серед основних характеристик адміністрування Реєстру 

антикорупційних декларацій, виділимо:  

1) ведення виключно в електронній формі; 
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2) до користувачів антикорупційного ресурсу віднесено: зареєстрованих 

суб’єктів декларування, уповноважених працівників НАЗК, адміністраторів 

системи, які здійснюють керування обліковими записами, уповноважені осіб 

інших державних органів, фізичних та юридичних осіб щодо публічної 

частини; 

3) функціонально Реєстр антикорупційних декларацій спрямовано на: 

створення, збереження, подання та перегляд електронних документів суб’єктів 

декларування; моніторинг дій користувачів (виключення становлять особи, які 

здійснюють доступ до публічної частини Реєстру); наявність зручних для 

користувачів інтерфейсів та сервісів; електронну ідентифікацію користувачів; 

інтеграцію та обмін даними з інформаційно-телекомунікаційними і 

довідковими системами, реєстрами, банками даних, у тому числі тими, що 

містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) 

яких є державні органи або органи місцевого самоврядування тощо; 

4) встановлений режим роботи Реєстру антикорупційних декларацій з 

окресленням меж технічного обслуговування, рівня захисту даних та виду 

програмного забезпечення тощо [287].  

Проблемним при використанні Реєстру антикорупційних декларацій 

стала відсутність можливості автоматичного заповнення інформації, яка 

містилась в базах даних та реєстрах інших державних органів. Актуальним і 

сьогодні, є висновки щодо:  

створення єдиної уніфікованої інформаційної системи через інтеграцію 

веб-порталів (офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень) з 

інтегрованою системою електронної ідентифікації та автентифікації;  

створення та функціонування електронного кабінету громадянина для 

доступу до електронних послуг та інформації з державних реєстрів та його 

інтеграції до Єдиного державного порталу адміністративних послуг;   

забезпечення інтеграції кваліфікованого електронного підпису та інших 

схем електронної ідентифікації, зокрема з використанням мобільного 
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електронного підпису (Mobile ID) до веб-порталів (сайтів) органів виконавчої 

влади, через які надаються електронні послуги (сервіси) тощо [294]. 

У 2021 р. було прийнято оновлений Порядок адміністрування Реєстру 

антикорупційних декларацій [200], яким передбачено фактичне впровадження 

технології розподіленого реєстру даних – «Blockchain». Це виражено у тому, 

що кожен документ, який вноситься до Реєстру антикорупційних декларацій 

наділяється унікальним ідентифікатором автоматичним шляхом та 

закріплюється електронною печаткою, що унеможливлює внесення 

несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність 

документа). Подання документів одночасно підтверджується шляхом 

надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної 

пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, та до 

персонального електронного кабінету суб’єкта декларування. З цього 

моменту, дані документів, що внесені до Реєстру, зберігаються у 

структурованому вигляді, а також у зручній для візуального сприйняття 

формі, зокрема у форматі HTML. Серед основних змін, слід виокремити також 

те, що:  

1) додано наскрізний пошук по вмісту всіх поданих документів (чек 

бокс «шукати скрізь» біля поля для пошуку). Це дає можливість пошуку 

декларацій за будь-яким об’єктом декларування; 

2) після відкриття будь-якої декларації є можливим без додаткового 

пошуку, переглядати інші документи цього суб’єкта декларування (додано 

блок «Інші документи суб’єкта декларування», який містить посилання на всі 

документи, які суб’єкт декларування попередньо подавав); 

3) спрошено роботу з кваліфікованими електронними підписами (далі –

КЕП). Якщо при зміні КЕП ідентифікаційні дані суб’єкта декларування не  

змінились, не потрібно проводити процедуру зміни КЕП у Реєстрові 

антикорупційних декларацій. Суб’єктові декларування надається можливість  

заповнювати документи з різних пристроїв та КЕП для входу до Реєстру. При 

створенні нової декларації на основі попередньої забезпечено перенесення 



211 
 

персональних даних суб’єктів декларування до нового документа, незалежно 

від пристрою; 

4) для суб’єкта декларування доступно завантаження його документів із 

системи. Суб’єкт декларування має можлиивість: переглянути й завантажити 

всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі 

свого електронного кабінету; змінити поштову скриньку для користування 

Реєстром декларацій; отримати доступ до персонального електронного 

кабінету за допомогою процедури «Я змінив поштову скриньку» тощо [147, с. 

85]. 

Щодо Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – 

«POLITDATA»), то його формування та ведення не виокремлено в окреме 

повноваження НАЗК Законом України «Про запобігання корупції». 

Застосування у цій сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій 

пов’язано з тим, що:  

1) профільним законодавством за НАЗК закріплено обов’язок щодо 

«…здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом 

обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим 

використанням політичними партіями коштів, виділених з державного 

бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання 

звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на 

загальнодержавних та місцевих виборах, звітів про надходження та 

використання коштів фонду агітації щодо ініціативи проведення 

всеукраїнського референдуму, звітів про надходження та використання коштів 

фонду всеукраїнського референдуму, звітів про надходження та використання 

коштів фонду ініціативної групи, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього 

незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх 

оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них 

відомостей» (п. п. 8-1 ст.  11 Закону України «Про запобігання корупції») [223];  
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2) Законом України «Про політичні партії в Україні», серед обов’язків 

політичних партій, виокремлено – щоквартально, не пізніше ніж на сороковий 

день після закінчення звітного кварталу, подання до НАЗК звіту про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її 

місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної 

особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції (ст. 17) [260]; 

3) звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру визначено публічною інформацією, яка підлягає 

оприлюдненню;  

4) тенденції до інтенсифікації використання сучасних технологій 

органами державної влади торкнулись усіх сторін діяльності НАЗК. 

Загалом, «POLITDATA» є порталом, якого розроблено НАЗК для 

акумуляції фінансових даних щодо політичних партій, які функціонують в 

Україні. Цей реєстр створено для спрощення процесу подання звітності для 

політичних партій, а також забезпечення доступу до цієї інформації для усіх 

громадян [182]. Електронна система подання та оприлюднення звітів 

політичних партій «POLITDATA» (інформаційно-телекомунікаційна система 

«Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру») розпочала функціонувати 11 

травня 2021 року [273]. 

Функціонально «POLITDATA» дозволяє:  

1) створювати, зберігати, подавати та переглядати звіти та додатки до 

них, інші електронні документи;  

2) здійснювати пошук інформації;  

3) моніторити відвідування та дії, що вчинялись користувачами;  

4) захищати дані (у тому числі, персональні) від несанкціонованого 

доступу, знищення, зміни та блокування доступу до них шляхом здійснення 

організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів 

технічного захисту інформації;  
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5) користуватись зручними інтерфейсами та сервісами;  

6) ідентифікацію користувачів електронним способом (без врахування 

користувачів публічної частини «POLITDATA»;  

7) інтегрувати та здійснювати обмін даними з інформаційно-

телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, банками даних, у 

тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем 

(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого 

самоврядування тощо [199]. 

Використання Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр корупціонерів) в 

якості інструменту запобігання корупції передбачено, крім іншого, ст. 59 

Закону України «Про запобігання корупції» [223]. Відповідно, у Реєстрі 

корупціонерів міститься як публічна інформація (відомості про осіб, яких 

притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-

правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано 

заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного 

правопорушення) та інформація з обмеженим доступом (відомості про осіб, 

які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову 

або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність яких до 

вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень). Порядок ведення 

Реєстру корупціонерів було деталізовано у 2018 році [199], де також вказано, 

що це електронний ресурс. Метою впровадження електронної фіксації 

відомостей про корупціонерів є як забезпечення єдиного обліку осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та юридичних 

осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з 

вчиненням корупційного правопорушення, так і спрощена процедура аналізу 

цих відомостей. 
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Виходячи з того, що підставою для внесення відомостей до Реєстру 

корупціонерів, є:  

а) електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного 

державного реєстру судових рішень;  

б) засвідчена в установленому порядку паперова копія розпорядчого 

документа про накладення дисциплінарного стягнення, НАЗК та Державною 

судовою адміністрацією України було прийнято спільний порядок взаємодії.  

Так, електронні копії судових рішень мають бути направлені до Реєстру 

корупціонерів шляхом їх передачі з Єдиного державного реєстру судових 

рішень за допомогою спеціального програмного забезпечення у вигляді 

електронних файлів з використанням електронного цифрового підпису. 

Вказана передача електронних файлів додатково забезпечується: захищеними 

телекомунікаційними каналами, унікальністю імен електронних файлів; 

строковістю (файли мають бути передані не пізніше наступного робочого дня 

з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру судових рішень) [198]. 

Останні оновлення Реєстру корупціонерів відбулись за підтримки 

проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні 

та послугах/TAPAS», у межах підтримки розвитку сфери відкритих даних в 

Україні. Завдяки оновленому Реєстру корупціонерів та доданій інтеграції із 

Prozorro державні установи можуть  швидко дізнатися, чи є в Реєстрі 

корупціонерів установа, яка бере участь у їхньому тендері. Одночасно, 

приватним суб’єктам, які беруть участь у тендерах, не потрібно витрачати 

додатковий час на формування відповідної довідки [183]. 

Спільним для функціонування антикорупційних реєстрів є те, що вони є 

електронними інструментами:  

а) за допомогою яких, НАЗК реалізує надані повноваження;  

б) складають зміст відокремлених повноважень НАЗК щодо 

адміністрування визначених антикорупційних реєстрів, що означає 

обов’язковість їх виконання та відповідальність за якість реалізації.  

https://tapas.org.ua/
https://tapas.org.ua/
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Для порівняння у роботі НАЗК використані й інші електронні 

інструменти, які є способом відображення дотримання НАЗК принципу 

прозорості та забезпечення доступу до інформації громадян, але не окремими 

повноваженнями. До таких електронних інструментів належать:  

1) «База знань» НАЗК, що розміщується на офіційному веб-сайті 

інституції – є інформаційним ресурсом, що полегшує пошук роз’яснень з 

таких питань, як: декларування, конфлікт інтересів, антикорупційні 

уповноважені, запобігання політичній корупції, викривачам корупції та 

реєстру корупціонерів [21];  

2) «Антикорупційний портал» НАЗК є інформаційним ресурсом, що 

складається з окремих структурних блоків: каталог корупційних ризиків за 

сферами публічного управління та типовими ризиками, які виникають у 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, 

антикорупційні програми, антикорупційна мапа, ефективність уповноважених, 

методичні рекомендації та он-лайн-навчання.  

Однією з основних проблем функціонування антикорупційних реєстрів є 

наявність ризики неавторизованого доступу до даних у реєстрі. Рольові 

моделі, створені для цілей доступу в реєстрах, не мають розподілення 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. До найчастіших випадків незаконного 

доступу до реєстрів належать випадки викрадення ключа доступу за 

допомогою фішингової розсилки листів із вірусом або інсценування його 

викрадення [14; 157].  

У цій частині дослідження проаналізовано використання сучасних 

технологій у межах правозастосовної діяльності НАЗК на прикладі 

адміністрування реєстрів, які спрямовані на запобігання та протидію корупції: 

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр 
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осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та 

Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру.  

Акцентовано увагу на повноваженнях Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо ведення антикорупційних електронних реєстрів. 

Станом на теперішній час, означені реєстри не віднесено до групи базових, що 

означає відсутність поширення на них відповідних вимог функціонування 

електронного реєстру.  

Встановлено, що формування та адміністрування Єдиного державного 

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

фінансового характеру прямо не передбачено в якості повноваження НАЗК, а 

є способом державного контролю за дотриманням встановлених законом 

обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим 

використанням політичними партіями коштів, виділених з державного 

бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання 

звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру.  

 

4.2 Повноваження Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо застосування заходів урегулювання конфлікту інтересів та 

фінансового контролю 

 

Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 

щодо застосування інструментів врегулювання конфлікту інтересів визначено 

Законом України «Про запобігання корупції», та мають прояв у такому: 

1) НАЗК упродовж семи робочих днів надає роз’яснення щодо порядку 

дій, які охоплюють врегулювання конфлікту інтересів у разі, коли від особи 

одержано повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту 

інтересів (ч. 3 ст. 28). Вказаний обов’язок НАЗК відповідає праву особи 

звернутися за роз’ясненням до Національного агентства (ч. 5 ст. 28); 
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2) в якості форми зовнішнього контролю передбачено можливість участі 

уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в 

статусі спостерігача без права голосу (cт. 33) [223]. 

У першому випадку, підтвердження про відсутність конфлікту інтересів 

НАЗК надає щодо конкретних дій (рішень), можливість вчинення (прийняття) 

яких у майбутньому або нині викликає в особи сумніви стосовно наявності в 

неї такого конфлікту. Зазначене зумовлене тим фактом, що підтвердження 

НАЗК про відсутність конфлікту інтересів має індивідуальний характер, а 

наслідком його отримання є звільнення особи від відповідальності за дії, з 

приводу яких вона зверталася за роз’ясненнями, якщо у таких діях пізніше 

було виявлено конфлікт інтересів. Саме тому для отримання роз’яснень по суті 

питання НАЗК рекомендує зазначати у зверненні повну та за можливості 

документально підтверджену інформацію, що розкриває зміст повноважень, 

при виконанні яких особа вчиняє певні дії (приймає рішення), приватний 

інтерес та в цілому ситуацію, за якої виникають сумніви щодо наявності 

конфлікту інтересів.  

Таким чином, висновок про наявність/відсутність конфлікту інтересів, 

окрім вичерпного переліку службових чи представницьких повноважень особи, 

потребує встановлення порядку і способу їх реалізації, що допомагає 

визначити межі дискреції у прийнятті відповідних рішень чи дій, а отже, й 

виключити або підтвердити ймовірність негативного впливу на них 

суперечності між приватним інтересом і повноваженнями [212]. 

При встановлені факту наявності/відсутності конфлікту інтересів, НАЗК 

враховує положення чинного антикорупційного законодавства, положення 

Додатку «Модельного кодексу поведінки державних службовців» до 

Рекомендації № R (2000) 10 Ради Європи, де вказано, що державний 

службовець не повинен допускати, щоб його особисті інтереси були у 

конфлікті з його державною посадою. Уникнення таких конфліктів – реальних, 

потенційних або можливих – є його обов’язком (ст. 8) [297], наукові висновки 

про сутність конфлікту інтересів. 
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Доктринальні погляди щодо визначення поняття «конфлікт інтересів» 

досить різноманітні, але близькі за значенням:  

конфліктом інтересів вважатиметься ситуація, за якої особиста 

зацікавленість державного службовця може вплинути на об’єктивність 

виконання ним службових повноважень та функцій і за якої існує 

можливість виникнення протиріччя між особистою зацікавленістю 

державного службовця і законними інтересами громадян, організацій, 

суспільства, держави, що може спричинити нанесення шкоди цим законним 

інтересам громадян, організацій, суспільства [46];  

конфліктом інтересів вважатиметься колізія між державними 

інтересами в межах певної посади та приватними інтересами особи, яка 

займає дану посаду, що виникає внаслідок порушення основних принципів 

публічної служби, порушення обмежень та заборон, пов’язаних із публічною 

службою, недобросовісне виконання службових обов’язків посадовою 

особою, зокрема недотримання при їх виконанні прав і законних інтересів 

громадян, організацій, суспільства та держави, недодержання діючого 

законодавства, неякісне соціальне забезпечення публічних службовців [53, с. 

121]; 

конфліктом інтересів вважатиметься спір між публічно-правовими 

обов’язками та приватними інтересами посадової особи, в якому службовець 

має свої особисті інтереси, що може негативно вплинути на виконання 

покладених на нього обов’язків та функцій [31, с. 224] тощо.  

Тобто, доктринально не розмежовується потенційний і реальний 

конфлікти інтересів.  

Як зазначено О.П. Хамходерою, сутність конфлікту інтересів в якості 

інструменту запобігання корупції полягає у тому, що це не просто 

суперечність чи правова колізія між приватними та публічними інтересам, а 

спосіб протидії корупції, тому його слід тлумачити:  

1) як діяльність уповноважених суб’єктів, що спрямована на виявлення 

можливих причин виникнення конфлікту інтересів, вчасне усунення цих 
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причин та вирішення конфліктної ситуації у межах чинного законодавства 

України;  

2) 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 та врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції. Співвідношення конфлікту інтересів незалежно від його виду з 

корупцією, свідчить, що це різнопланові поняття. Їх взаємозв’язок полягає у 

тому, що наявність конфлікту інтересів є ризиком, що може призвести до 

корупції [330].  

У Рішенні Конституційного Суду України у справі про охоронюваний 

законом інтерес від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004 зазначено, що 

«конфлікт інтересів притаманний не тільки правовим і неправовим 

інтересам, а й конгломерату власне законних, охоронюваних законом і 

правом інтересів. Йдеться про виключно легітимні, але конкуруючі інтереси 

покупця і продавця, боржника і кредитора, наймача і наймодавця, споживача 

і товаровиробника, прокурора і адвоката, слідчого і підозрюваного тощо. 

Певною конфліктністю характеризуються і охоронювані законом  та правом 

інтереси громадянина і держави, особи і суспільства, акціонера і 

акціонерного товариства, національні і загальнолюдські, приватні і публічні 

тощо». У цьому ж Рішенні Конституційного Суду України зазначено також, 

що етимологічний зміст слова «інтерес» включає: а) увагу до кого-, чого- 

небудь, зацікавлення кимось, чимось; цікавість, захоплення; б) вагу; 

значення; в) те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст 

чиїхось думок і турбот; г) прагнення, потреби; д) те, що йде на користь 

кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось прагненням, потребам; вигоду, 

користь, зиск [300].  

За загальним твердження 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 
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корупції», у неї залишаються приватні інтереси, але вони не повинні 

забезпечуватись спеціальним статусом особи як суб’єкта, що виконує 

функції держави або місцевого самоврядування. Констатація наявності 

конфлікту інтересів, на думку Васильєва В.П., пов’язується з наступними 

факторами: 1) загрозою об’єктивності державного службовця під час 

проходження служби; 2) розривом між приватним інтересом та публічним; 

3) можливістю завдання шкоди законним інтересам інших суб’єктів [33, с. 

149]. 

Звертаючи увагу на нормативні ознаки запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, то вони різняться в залежності від виду наявного 

конфлікту – потенційного та реального. Перший із них характеризується 

такими ознаками: а) наявність у публічного службовця приватного інтересу 

(будь-якого майнового чи немайнового інтересу особи, у тому числі 

зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 

стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що 

виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, 

релігійних чи інших організаціях) у сфері, в якій він виконує свої службові 

чи представницькі повноваження; б) можливість наявності взаємозв’язку 

між об’єктивністю під час ухвалення рішення або вчинення дій під час 

служби та тим, що має значення для конкретної особи. приватним інтересом 

розуміється  

Реальний конфлікт інтересів є можливим за умови, що: існуватиме 

суперечність між приватним інтересом публічного службовця та його 

службовими чи представницькими повноваженнями; це впливатиме на 

об’єктивність або неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення 

чи невчинення ним дій під час виконання своїх повноважень.  

Таким чином, потенційний конфлікт інтересів відрізнятиметься від 

реального у тому випадку, коли існуючий у сфері службової діяльності 

приватний інтерес вступає у суперечність із службовими чи 
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представницькими повноваженнями і це реально впливає, а не може 

вплинути на виконання ним службових обов’язків [143, с. 125].  

З огляду на потреби правозастосування, у Листі Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 

травня 2017 р. «Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за 

окремі правопорушення, пов’язані з корупцією» [340] деталізуються ознаки 

реального конфлікту інтересів, для ідентифікації якого необхідно встановити 

одночасну сукупність фактів, наприклад, наявність у публічного службовця 

приватного інтересу, який має бути чітко сформульований та визначений.  

Факт наявності конфлікту інтересів, опосередковує потреби осіб, у 

яких він виник вчинити певні дії: 

1) вжити заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;  

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли 

службовець дізнався чи повинен був дізнатися, про наявність у нього будь-

якого конфлікту інтересів. Повідомлення адресується безпосередньому 

керівникові, а якщо посада публічної служби не передбачає наявності 

безпосереднього керівника або мова йде про посаду в колегіальному органі – 

НАЗК або колегіальний орган; 

3) не здійснювати вчинків та не приймати рішень в умовах реального 

конфлікту інтересів, а також не спонукати підлеглих до будь-яких 

протиправних діянь на користь своїх приватних інтересів або інтересів 

третьої особи; 

4) вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

Саме на цьому етапі, у особи можуть виникнути сумніви щодо 

наявності в нього конфлікту інтересів, і тоді він зобов’язаний звернутися за 

роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань 

запобігання корупції.  

Захід самостійного врегулювання конфлікту інтересів: а) відбувається 

шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу (якщо природа 

інтересу допускає можливість позбавитися від нього); б) пов’язаний із 
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необхідністю надати керівникові підтверджуючі факт позбавлення 

приватного інтересу документи (якщо природа інтересу та спосіб 

позбавлення від нього передбачають ймовірність документального 

підтвердження).  

У разі, коли із суб’єктивних або об’єктивних причин позбавлення 

приватного інтересу не відбулося, застосовуються заходи зовнішнього 

врегулювання конфлікту інтересів:  

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті;  

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою владних 

повноважень (втілюється у формі перевірки іншим працівником органу стану 

чи результатів виконання завдань, перевірки рішень чи проектів рішень, 

виконання завдань у присутності іншого працівника органу або участі 

уповноваженої особи НАЗК в роботі колегіального органу у статусі 

спостерігача та без права голосу);  

3) обмеження доступу особи до певної інформації;  

4) перегляд обсягу службових повноважень;  

5) переведення особи на іншу посаду (якщо вона відповідає її особистим 

і професійним якостям та є вакантною);  

6) звільнення [223]. 

Умовами застосування вказаних заходів: кожен із них може 

застосовуватися для врегулювання як потенційного, так і реального конфлікту 

інтересів; перших два заходи застосовуються у випадках, коли конфлікт 

інтересів носить тимчасовий характер, а чотири інших – лише коли він є 

постійним; здійснення публічних повноважень під зовнішнім контролем, 

переведення на іншу посаду та звільнення – міри, що застосовуються за 

відсутності можливості використати інші заходи врегулювання; при цьому, 

диференціювати вказані заходи потрібно саме на основі характеру конфлікту 

(тимчасовий – зовнішній контроль; постійний – переведення або звільнення); 

усунення від виконання завдань, обмеження доступу до інформації або 
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перегляд обсягу повноважень застосовується лише якщо існує можливість 

покладення відповідних функцій на іншого службовця [144]. 

Таким чином, запобігання конфлікту інтересів як інструмент запобігання 

корупції можливо розглядати у двох значеннях: 1) як діяльність 

уповноважених суб’єктів, яка спрямована на виявлення можливих причин 

виникнення конфлікту інтересів, вчасне усунення цих причин та вирішення 

конфліктної ситуації у межах чинного законодавства України; 2) як окремий 

правовий інститут, що являє собою сукупність правових норм, спрямованих на 

врегулювання діяльності державних органів та інших юридичних осіб 

публічного права, пов’язаної із запобіганням та врегулюванням конфлікту 

інтересів. Залежно від виду конфлікту інтересів, різнитимуться заходи, що 

мають бути застосуванні для виключення конфлікту інтересів з практичної 

діяльності. 

Щодо реалізації права уповноваженої особи Національного агентства на 

роботу в колегіальному органі в статусі спостерігача без права голосу як 

способу зовнішнього контролю, то воно є можливим за умови, коли конфлікт 

інтересів врегулювати шляхом усунення особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її 

доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій не вдалось [94]. 

Необхідно зауважити, що цей захід вимагає від керівника не просто 

визначитись із можливістю його здійснення, а й встановлює обов’язок чітко 

визначити форму зовнішнього контролю та суб’єкта, що на практиці 

означає, необхідність ретельного відбору особи, яка його здійснюватиме.  

Підсумовуючи зазначимо, що повноваження Національного агентства 

в частині надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з 

питань застосування актів законодавства з питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних 

до них осіб має вагоме значення в ефективності механізму запобігання 

корупції [166]. Означене додатково підтверджується тим, що у випадках 
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виявлення порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Національне 

агентство має право:  

вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених 

Законом України «Про запобігання корупції»;  

вносити керівнику відповідного органу, підприємства, установи, 

організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення 

службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом 

відповідальності;  

складати протоколи про вчинення відповідних адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією (передусім, за ст. 172-7 КпАП 

України, що передбачає адміністративну відповідальність за порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).  

До прикладу, у 2019 році уповноваженими особами Національного 

агентства було виявлено 768 порушень вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». За результатами проведених перевірок та моніторингу 

стосовно 117 осіб було складено та направлено в установленому порядку до 

суду 515 протоколів [91]. У 2020 році у межах компетенції Департаменту з 

питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо 

запобігання корупції: надано 942 роз’яснення з питань наявності/відсутності 

конфлікту інтересів, порядку застосування норм щодо його врегулювання (556 

щодо застосування вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, 339 щодо 

наявності/відсутності конфлікту інтересів у разі наявності у осіб сумнівів, 47 

щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів у діях осіб, які не мають 

безпосереднього керівника); складено та направлено в установленому порядку 

до суду 239 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією [92]. 
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Щодо реалізації повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції, які стосуються застосування заходів фінансового 

контролю, зазначимо, що до останніх Законом України «Про запобігання 

корупції» віднесено: 

1) подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (ст. ст. 45-47); 

2) контроль та перевірку декларацій (ст. 511, 512, 513, ); 

3) моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст. 514); 

4) додаткові заходи фінансового контролю (ст. 52) [223]. 

Проведення повної перевірки декларацій осіб, яких уповноважено на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, то це 

компетентністна прерогатива НАЗК. З моменту впровадження цього заходу 

запобігання корупції, відбулось ряд змін нормативного характеру, які 

стосуються здійснення повної перевірки антикорупційних декларацій в 

частині:  

а) виділення специфіки застосування до  суддів та суддів 

Конституційного Суду України;  

б) застосування технологічно оновлених способів розприділення 

обов’язків між уповноваженими на проведення повних перевірок працівників 

НАЗК;  

в) прийняття порядку проведення повних перевірок антикорупційних 

декларацій. Виходячи з того, що повна перевірка декларації осіб, яких 

уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є 

одним із ключових інструментів запобігання корупції, якого спрямовано на 

первинне виявлення корупції та унеможливлення латентності корупції, 

актуалізується потреба доктринального визначення цього заходу 

антикорупційного фінансового контролю.  

Нормативно встановлено, що повна перевірка декларацій осіб, яких 

уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки 
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задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак 

незаконного збагачення і може проводитися у період здійснення суб’єктом 

декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення 

такої діяльності (ст. 513 Закону України «Про запобігання корупції») [223]. Цей 

засіб антикорупційного фінансового контролю є похідним від декларування 

[294, c. 43]. Означене вказує на те, 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. Аналіз положень Закону 

України «Про запобігання корупції» [223] та наказу НАЗК «Про затвердження 

Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» [251], дозволяє 

стверджувати, що повна перевірка декларацій застосовується: 

1) обов’язково щодо декларації суб’єктів декларування: а) що є 

службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище та, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних 

ризиків; б) у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного 

та арифметичного контролю; в) члени сім’ї яких, відмовились надати будь-які 

відомості чи їх частину для заповнення декларації; г) щодо яких, за 

результатами моніторингу способу життя встановлено невідповідність їх рівня 

життя задекларованим у них майну і доходам; 

2) факультативно у випадку отримання інформації від фізичних та 

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

відображення недостовірних відомостей у декларації [151].  

Слід зазначити, що до службових осіб, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище віднесено осіб, що займають: політичні 

посади (наприклад, Президента України, Прем’єр-міністра України, членів 

Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, 

членів); вищі посади в органах правосуддя (наприклад, членів, інспекторів 
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Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) та 

суддів; посади державної служби категорії «А» або «Б»; посади, яких Законом 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесено до 

першої – третьої категорій; посади керівників або заступників керівників 

державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, 

їх апаратів та самостійних структурних підрозділів; посади керівників та 

заступників керівників державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію: а) однієї або 

кількох областей; б) одного або кількох районів; в) міста республіканського 

значення Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя або 

обласного значення; г) району в місті чи міста районного значення; військових 

посадових осіб вищого офіцерського складу [223].  

Натомість, перелік осіб, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище та займають посади, пов’язані з високим рівнем 

корупційних ризиків міститься у рішенні НАЗК «Про затвердження Переліку 

посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків», яким до 

вказаного типу посад віднесено посади: Керівника Офісу Президента України, 

його першого заступника та заступника; керівників та заступників керівників 

структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів 

центрального апарату Національного банку України; керівників та заступників 

керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України; керівників державних підприємств, 

установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми 

власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними 

органами; визначені структурою державних органів, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення 

структурних підрозділів; в органах місцевого самоврядування (наприклад, 

першого заступника, заступників міських (міст обласного, республіканського в 

Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників 

сільських, селищних голів, керуючих справами виконавчих комітетів міських 
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рад, голів постійних комісій з питань бюджету обласних та міських рад [233]. 

Окремим вектором дослідження змістовних ознак повної перевірки 

антикорупційних декларацій є те, що він здійснюється відокремлено від 

досудового розслідування та судового провадження у межах кримінального 

провадження (ст. 511 Закону України «Про запобігання корупції») [223]. Як 

слушно зазначено Черенковим А.М., результати повної перевірки не 

ототожнюються органами досудового розслідування як остаточні. Так, НАЗК 

обмежується звіркою задекларованих відомостей з даними, які містяться у 

відповідних базах даних, у органів державної влади, місцевого самоврядування, 

банківських установ та інших суб’єктів господарювання та одержання пояснень 

від декларанта. Тому, виключно у сукупності з іншими зібраними доказами, 

рішення НАЗК щодо наявності або відсутності факту незаконного збагачення, 

декларування недостовірної інформації може бути покладене в обґрунтування 

процесуальних рішень у кримінальному провадженні [335, с. 113].  

Одночасно, результати повної перевірки декларації є:  

а) процедурною підставою притягнення до адміністративної 

відповідальності, яка формується у вигляді протоколу про вчинення 

адміністративного правопорушення НАЗК або висновку щодо виявлення ознак 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;  

б) підставою відкриття кримінального провадження, що формується у 

вигляді висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність 

[251].  

До прикладу, за січень – вересень 2021 року НАЗК виявилено: ознаки 

кримінального правопорушення у 25 деклараціях, а  інформація про це 

передана до Національного антикорупційного бюро України, Національної 

поліції України, Державного бюро розслідувань або Офісу Генерального 

прокурора; ознаки адміністративного правопорушення  у 82 деклараціях, 

складено адміністративні протоколи та направлено їх до суду [183]. Тобто, 

результати повної перевірки мають значення як для визначення ефективності 

http://elar.naiau.kiev.ua/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.+%D0%9C.
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діючого антикорупційного механізму, так і для підтримання законності в 

державі в цілому. 

Таким чином, до особливостей проведення повної перевірки в системі 

діючих інструментів запобігання корупції, віднесемо: 

1) це захід антикорупційного фінансового контролю; 

2) це захід, що є похідним від декларування; 

3) це захід, який застосовуються як в обов’язковому, так і в 

факультативному порядку; 

4) це захід, можливим наслідком застосування якого є притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності [152].  

Проведення повної перевірки антикорупційних декларацій реалізується у 

межах формалізованого та втручального порядку, а процедура повної перевірки 

декларацій осіб, яких уповноважено на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування має певну структуру – внутрішню будову – систему 

різноманітних стадій, розмежованих цілями, завданнями та предметом 

здійснюваних НАЗК дій. Процедура відбувається у декілька фаз розвитку, які 

послідовно змінюють одна одну: процедурні дії – етапи – стадії – процедура. У 

більшості стадій можна виокремити наявність певних безпосередніх цілей та 

завдань, суб’єктів процедури, момент початку та закінчення кожної стадії, 

процедурні документи, що супроводжують окрему стадію процедури, тощо [3, 

c. 287]. Відповідно, процедуру повної перевірки декларацій формують такі 

стадії:  

1) початкова стадія, в межах якої: визначаються підстави (НАЗК у 

порядку черговості на підставі оцінки ризиків декларації для обов’язкової 

повної перевірки) та об’єкт повної перевірки (відповідна декларація суб’єкта 

декларування), суб’єкт, що її проводитиме. Слід зазначити, що визначення 

уповноважених осіб, що здійснюватимуть повну перевірку декларації 

відбувається за допомогою автоматизованої системи  розподілу обов’язків між 

тими працівниками НАЗК, яких визначено ст. 13 Закону України «Про 

запобігання корупції», та до посадових обов’язків яких, належить проведення 
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перевірок. Такий спосіб визначення суб’єкта, що застосовуватиме конкретний 

захід антикорупційного фінансового контролю, поширюється не лише на повні 

перевірки декларацій, але й на інші види перевірок, що передбачені 

антикорупційним законодавством (наприклад, перевірки організації роботи із 

запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах АРК, органах 

місцевого самоврядування, юридичних особах публічного права та інших 

юридичних особах; спеціальної перевірки). Проте, за кожним видом перевірки 

проводиться окремий автоматизований розподіл, наслідком якого є формування 

протоколу без участі реєстратора та технічного реєстратора та без можливості 

внесення корективів до його змісту. Серед ключових принципів розподілу, слід 

виокремити те, що системою при розподілі враховується: одночасне подання 

кількох декларацій одним суб’єктом; підстави виключення уповноважених осіб 

з списку під час розприділення за наявності встановлених умов для цього [240]; 

2) основна стадія, в межах якої відбувається: з’ясування достовірності 

задекларованих відомостей та точності оцінки задекларованих активів; 

перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи 

необґрунтованості активів. Вказана стадія розпочинається з наступного 

робочого дня за днем автоматизованого розподілу обов’язку щодо проведення 

повної перевірки на уповноважену особу, а має бути завершена у строк не 

більше ніж 120 календарних днів з дня початку строку перевірки з можливістю 

продовження цього терміну на 60 календарних днів; 

3) підсумкова стадія, в межах якої оформлюються результати повної 

перевірки у формі довідки про результати проведення повної перевірки 

(включаючи, довідку про припинення повної перевірки декларації без 

затвердження її результатів), яка має бути складена та підписана не пізніше ніж 

на 10 робочий день з дня закінчення основного або продовженого строку повної 

перевірки. Слід зазначити, що така довідка підлягає погодженню 

безпосереднього керівника, а у визначених випадках є підставою складення 

наступного протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, 

обґрунтованого висновку про вчинення адміністративного правопорушення чи 
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корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено 

кримінальну відповідальність [251].  

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що повній перевірці 

декларацій в системі діючих інструментів запобігання корупції, притаманно 

специфічних ознак:  

1) це захід антикорупційного фінансового контролю; 2) це захід, що є 

похідним від декларування;  

3) це захід, який застосовуються як в обов’язковому, так і в 

факультативному порядку;  

4) це захід, можливим наслідком застосування якого є притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності.  

Процедурно, проведення повної перевірки антикорупційних декларацій 

реалізується у межах формалізованого та втручального порядку. Зазначено, що 

процедуру повної перевірки декларацій формують такі стадії: 1) початкова 

стадія (в межах якої: визначаються підстави та об’єкт повної перевірки, суб’єкт, 

що її проводитиме; 2) основна стадія; 3) підсумкова стадія [152]. 

Боротьба з корупцією здійснюється в тому числі і за рахунок додаткових 

заходів фінансового контролю. Опосередковано додаткові заходи здійснення 

фінансового контролю спрямовані на убезпечення суспільства в цілому від 

корупційних правопорушень та наслідків їх негативного прояву. Метою таких 

заходів є не безпосереднє притягнення до відповідальності, а превентивний 

механізм запобігання виникненню передумов корупції, зменшення латентності 

корупційних діянь та сприяння системному виявленню їхніх ознак у поведінці 

та житті посадовців [140, с. 106]. 

Аналізуючи різні напрями покращення національного антикорупційного 

законодавства, академік С.В. Ківалов зазначає, що в утіленні сучасних та 

ефективних заходів із запобігання і протидії корупції принципового значення 

набуває загальний антикорупційний закон, що покликаний утворити основу 

механізму багаторівневого правового впливу на корупцію в нашій державі [104, 

c. 10]. Наведена ідея не втрачає свою актуальність на  будь-якому етапі 
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запобігання корупції. В рамках запобігання та протидії корупції найбільш 

актуальний потенціал реалізації мають ті правові ідеї, які спроможні суттєво 

обмежити корупцію. І право, завдяки своїй культурно-раціональній основі й 

можливості легітимного примусу, має відіграти в цьому процесі вирішальну 

роль [321, c. 189].  

Відмітимо, що законодавець на сьогодні вважає за потрібне ввести в 

законодавче поле додаткові заходи здійснення фінансового контролю, 

реалізація яких, на нашу думку, позитивним чином впливає на вирішення 

зазначених вище завдань вирішувати які покликаний відповідний закон. 

Таким чином, у статті 52 зазначеного вище закону, визначено додаткові 

заходи здійснення фінансового контролю. До додаткових заходів здійснення 

фінансового контролю віднесено:  

повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його 

сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента Національного агентства 

з питань запобігання корупції;  

суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме 

отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 

січня відповідного року Національного агентства з питань запобігання корупції 

[223].  

Якщо більш детально проаналізувати повідомлення про відкриття 

суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента Національного агентства з питань запобігання корупції, то 

зазначене положення, встановлює таке повідомлення саме як обов’язок, тобто у 

формі імперативної норми. Так, суб’єкт декларування в термін 10 днів 

зобов’язаний письмово повідомити Національне агентство з питання 

запобігання корупції із повідомленням номеру рахунку в відповідному банку-

нерезиденті та зазначити місцезнаходження такого банку [141].  

Додамо, що порядок інформування Національного агентства з питань 

запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-
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нерезидента затверджено Наказом Національного агентства з питань 

запобігання корупції «Про затвердження Порядку інформування Національного 

агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення 

та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» [244]. Зазначений Порядок визначає процедуру інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції  про відкриття 

суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента. 

Як зазначалося вище, відповідно до чинного Порядку інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції у разі відкриття 

суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити 

про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт 

декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з 

дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо 

про відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї. Інформування 

Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента здійснюється особисто суб’єктом декларування шляхом 

заповнення відповідної електронної форми повідомлення про відкриття 

суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента після автентифікації у персональному електронному 

кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування [244]. 

Відмітимо, що у разі якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї 

відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-

нерезидента, суб’єкт декларування подає одне повідомлення із зазначенням 

номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження установи банку-

нерезидента. Законодавцем встановлено, що якщо валютні рахунки відкриті в 
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один день як суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо валютні 

рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі 

повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента. 

Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім’ї 

суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в повідомленні надану 

йому членом сім’ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку 

нерезидента, а в разі відмови члена сім’ї надати всю чи частину інформації – 

усю відому суб’єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і 

установу банку-нерезидента [223]. Додамо, що такі повідомлення подаються 

суб’єктом декларування незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в 

Україні чи за її межами. 

Зазначені відомості суб’єкт декларування подає в Повідомленні про 

відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента суб’єктом 

декларування або членом сім’ї. Зазначене повідомлення містить в собі 

інформацію про суб’єкта декларування, а саме його прізвище, ім’я та по 

батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності), реквізити паспорта громадянина України, 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за 

наявності).  

На нашу думку, в дану частину Повідомлення про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента суб’єктом декларування або членом його 

сім’ї де зазначена інформація про суб’єкта декларування доцільно внести 

зазначене прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) суб’єкта  іноземною 

мовою тієї країни де є місцезнаходження банку-нерезидента та англійською 

мовою. Зазначена пропозиція має значення для вірної ідентифікації такого 

суб’єкта в разі проведення тих чи інших антикорупційних заходів виявлення 

корупційних правопорушень. Крім того, вважаємо і важливим доповнити 

зазначену інформацію реквізитами паспорта громадянина України для виїзду 

закордон, адже, як правило, іноземні банки можуть при ідентифікації громадян 

України при відкритті ними рахунків запитують документ зрозумілою їм 
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мовою паспорт громадянина України для виїзду закордон. Прізвище, ім’я та по 

батькові (за наявності) наведені в закордонному паспорті вірно зазначаються 

банками-нерезидентами в документах (анкетах та опитувальних листах). 

Відповідно, якщо в Повідомленні про відкриття валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента суб’єктом декларування або членом його сім’ї буде 

зазначено запропоновані додаткові відомості, то Національне агентство з 

питань запобігання корупції отримає  більш повну та детальну інформацію, що 

може в подальшому бути використана для запобігання корупційним 

правопорушенням. Також, вбачаємо логічним зазначати в зазначеному 

повідомлення аналогічні відомості і про члена сім’ї суб’єкта декларування, 

який відкрив валютний рахунок [141].  

Наступною частиною зазначеного вище повідомлення про відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента суб’єктом декларування або 

членом його сім’ї є інформація безпосередньо про валютний рахунок, яка 

містить інформацію про: особу, яка відкрила валютний рахунок, найменування 

установи банку-нерезидента (англійською мовою), у якій відкрито рахунок, 

повна адреса місцезнаходження установи банку-нерезидента (англійською 

мовою), SWIFT BIC-код установи банку-нерезидента або код банку за іншою 

міжнародною платіжною системою, номер рахунка, валюта, дата відкриття 

рахунка [244].  

Вбачається доцільним у зазначеній частині Повідомлення про відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента суб’єктом декларування або 

членом його сім’ї, як і в попередній його частині, внести пропозицію щодо 

зазначення прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) суб’єкта іноземною 

мовою тієї країни де є місцезнаходження банку-нерезидента та англійською 

мовою. Крім того, вважаємо, що необхідно доповнити зазначену інформацію 

графою з інформацією про номер банківської картки (або банківських карток) 

прив’язаних до вказаного валютного рахунку у разі їх відкриття, або зазначення 

відомостей про те, що така банківська картка не відкрита. На нашу думку, 

зазначення додатково інформації про прив’язану банківську картку може бути 
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корисним в аспекті подальшого обробітку даної інформації при викритті 

корупційний правопорушень, адже як показує практика, часто кошти просто 

переказуються на картку і відомим публічно (або відомими контролюючим або 

правоохоронним органам) може бути лише номер картки, тому більш повна 

інформація про такий валютний рахунок можу бути корисною для викриття 

корупційних правопорушень. 

Потребує доопрацювання положення Порядку інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента про те, що суб’єкт 

декларування до початку заповнення Повідомлення про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента суб’єктом декларування або членом його 

сім’ї повинен підтвердити ознайомлення із чинним нормативно встановленим 

порядком. На сьогодні фактично відсутній механізм такого ознайомлення: 

суб’єкт декларування, як нам вбачається має після автентифікації у 

персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та перед надсиланням інформації про подання повідомлення 

суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в 

персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного 

кабінету суб’єкта декларування, надати підтвердження про те, що такий суб’єкт 

ознайомився з Порядком інформування Національного агентства з питань 

запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента на надає свою згоду на обробку персональних даних в Реєстрі.  

Щодо суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме 

отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 

січня відповідного року Національного агентства з питань запобігання корупції, 

яка є ще одним додатковим заходом здійснення фінансового контролю. Суб’єкт 

у строк 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення 

видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Така 
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інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства [140, c. 

106]. 

Відмітимо, що в Порядку інформування Національного агентства з 

питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента під установою банку-нерезидента розуміється як юридична особа - 

нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її 

відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до 

законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України. 

Так, на нашу думку повноваження Національного банку України, який 

відповідно до п. 30 ст. 7 Закону України «Про Національний банк України»  

здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 

банками та філіями іноземних банків [265] може бути розширено в частині 

надання інформації Національному агентству з питань запобігання корупції.  

Крім того, банки-нерезиденти які працюють в Україні підпадають під 

дію ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносини 

банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-

правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) 

між клієнтом та банком [207], а тому, вважаємо, що обов’язок складання 

Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента суб’єктом декларування або членом його сім’ї доцільно, можна 

також включати і в рекомендації Національного банку України для банків в 

Україні в частині надання послуг при відкритті рахунків в іноземній валюті. 

Декларування може бути визначено як заявлення особою за 

визначеною формою відомостей про її доходи та майновий стан, необхідних 

для здійснення контролю за правомірністю їх набуття [163, c. 122].  
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Таким чином, використання управлінських елементів банківського 

сектору та фінансового моніторингу може позитивно вплинути на 

запобігання корупційним правопорушенням та є доповненням до 

антикорупційного декларування.  

Отже, розглянувши додаткові заходи здійснення фінансового 

контролю, відмітимо, що до додаткових заходів здійснення фінансового 

контролю законодавцем віднесено повідомлення про відкриття суб’єктом 

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

нерезидента Національного агентства з питань запобігання корупції та 

фіксацію суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме 

отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 

на 1 січня відповідного року Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Зазначимо, що запропоновані в дослідженні уточнення до  

Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента суб’єктом декларування або членом його сім’ї є позитивними 

для викриття корупційних злочинів.  

У цій частині дослідження досліджено сутнісно-процедурні 

характеристики заходів запобігання конфлікту інтересів та заходів 

фінансового контролю з акцентуванням уваги на роль Національного 

агентства з питань запобігання корупції у їх застосуванні.  

Запропоновано розглядати запобігання конфлікту інтересів як інструмент 

запобігання корупції, що застосовується Національним агентством з питань 

запобігання корупції у двох значеннях: 1) як діяльність уповноважених 

суб’єктів, яка спрямована на виявлення можливих причин виникнення 

конфлікту інтересів, вчасне усунення цих причин та вирішення конфліктної 

ситуації у межах чинного законодавства України; 2) 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 та врегулюванням 
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конфлікту інтересів як способу протидії корупції. Залежно від виду конфлікту 

інтересів, різнитимуться заходи, що мають бути застосуванні для виключення 

конфлікту інтересів з практичної діяльності. 

Виокремлено ознаки, що притаманні повній перевірці декларацій в 

системі діючих інструментів запобігання корупції: 1) це захід антикорупційного 

фінансового контролю; 2) це захід, що є похідним від декларування; 3) це захід, 

який застосовуються як в обов’язковому, так і в факультативному порядку; 4) 

це захід, можливим наслідком застосування якого є притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності. Процедурно, проведення 

повної перевірки антикорупційних декларацій реалізується у межах 

формалізованого та втручального порядку. 

Зазначено, що додаткові заходи здійснення фінансового контролю у сфері 

запобігання корупції є додатковим механізмами та засобами діяльності щодо 

спостереження та перевірки за станом фінансів суб’єктів, на яких поширюється 

антикорупційне законодавство. 

 

4.3 Повноваження Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо застосування інших механізмів запобігання корупції  

 

Для досягнення завдань, які поставлені при дослідженні повноважень 

Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування 

інших механізмів запобігання корупції використано широкий підхід до 

тлумачення останніх, з включенням до їх переліку тих заходів запобігання 

корупції, які застосовуються до юридичних осіб. 

Так, запобігання корупції у діяльності юридичних осіб має порівняно 

коротку практику застосовування, але оновлення антикорупційних заходів в 

частині їх поширення не лише на фізичних осіб, але й юридичних, потребує 

теоретичного опрацюванню та являється нагальним напрямком пізнання в 

науковому аспекті [150, с. 161].  
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Перед тим як перейти до аналізу антикорупційних зобов’язань, що 

встановлені для юридичних осіб, необхідно з’ясувати про яких юридичних осіб 

йдеться. Вказаний аспект нерозривно корелює з відповідним переліком 

зобов’язань. Проаналізувавши положення антикорупційного законодавства, 

приходимо до висновку, що:  

1) на юридичних осіб незалежно від їх диференційованих ознак 

застосовуються вимоги ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції»;  

2) на юридичних осіб, які є державними, комунальними підприємствами, 

господарськими товариствами (у яких державна або комунальна частка 

перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за 

звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від 

реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів 

гривень та тих, які виступають учасниками процедури закупівлі відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень 

– вимоги ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» (зобов’язання щодо 

прийняття Антикорупційної програми); 3) на юридичних осіб, у яких прийнято 

Антикорупційну програму – ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції» 

(зобов’язання щодо призначення Уповноваженого) [223]. 

Акцентуємо увагу на тому, що у цьому дослідженні зобов’язання, які 

висуваються до посадових осіб юридичної особи як прирівняних до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

не є предметом доктринального аналізу. Йдеться про як про вимоги 

антикорупційного фінансового контролю, так і про обмеження, що визначені 

антикорупційним законодавством. 

Загалом, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про запобігання 

корупції» на юридичних осіб покладено зобов’язання щодо забезпечення 

розробки та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для 

запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи [223]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19


241 
 

Вказане зобов’язання полягає у виконанні таких обов’язків: здійснювати 

відповідні антикорупційні заходи; здійснювати заходи, які спрямовані на 

виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи (в 

тому числі, з залученням незалежних експертів для проведення аудиту); 

зобов’язати працівників юридичної особи не вчиняти та не брати участі у 

вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної 

особи; зобов’язати працівників юридичної особи утримуватися від поведінки, 

яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, 

пов’язане з діяльністю юридичної особи; зобов’язати працівників юридичної 

особи невідкладно інформувати про: а) випадки підбурення до вчинення 

корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи; б) 

випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

іншими працівниками юридичної особи або іншим особами; в) про виникнення 

реального, потенційного конфлікту інтересів [142, c. 82]. 

Однак діючим антикорупційним законом не виділено у положення статті 

права та обов’язки засновників та працівників юридичної особи. 

Антикорупційні права вказаних осіб визначені Типової антикорупційною 

програмою юридичної особи, затвердженою рішенням НАЗК № 75 від 

02.03.2017 р. [256] (далі – Типова антикорупційна програма). Так, у 

відповідності до п. 1 розділу V Типової антикорупційної програми засновники 

(учасники), керівник, працівники та інші особи, що діють від імені юридичної 

особи, мають право:  

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;  

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання 

Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень. 

Примітним є те, що зобов’язання щодо прийняття Антикорупційної 

програми є примусово-добровільним. Це означає, що для визначених 

юридичних осіб – це обов’язкова умова функціонування, а для інших – вибір 

слідування принципам демократичної та правової держави. При цьому, 

юридичні особи, які на добровільній основі виконали зобов’язання щодо 
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прийняття Антикорупційної програми, апріорі беруть на себе зобов’язання 

щодо виокремлення Уповноваженої особи. Це пов’язано з тим, що визначення 

правового статусу Уповноваженого є невід’ємним елементом Антикорупційної 

програми. 

Зобов’язання про вироблення Антикорупційної програми є елементом 

трирівневої системи планування запобігання та виявлення корупції. Цю 

систему становлять: 

1) засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія), які 

визначаються Верховною Радою України; 

2) державна програма з виконання Антикорупційної стратегії, яка 

затверджується Кабінетом Міністрів України; 

3) антикорупційні програми, що приймаються в органах влади, 

публічному та приватному секторах.  

Антикорупційна програми є документом, який затверджується у органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах 

публічного та приватного права. 

На нашу думку, метою Антикорупційної програми є вжиття додаткових і 

посилення існуючих заходів, спрямованих на ефективне і дієве запобігання 

проявам корупції в органах та підрозділах юридичної особи, шляхом створення 

ефективної системи мінімізації виявлених у діяльності юридичної особи 

корупційних ризиків, впровадження механізмів доброчесності та підвищення 

рівня довіри громадян до діяльності органів та підрозділів юридичної особи. 

Сфера застосування Антикорупційною програми є обов’язковою для 

виконання усіма працівниками юридичної особи як публічного, так і 

приватного права, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, 

засновників (учасників), а також для усіх суб’єктів господарської діяльності 

(філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль. 

На законодавчому рівні сфера застосування Антикорупційної програми  

врегульована статтям 19, 62 Закону України «Про запобігання корупції» [223]. 
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Частиною 1 статті 19 Закону України  «Про запобігання корупції» 

встановлено, що Антикорупційні програми приймаються в: Адміністрації 

Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних 

органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, 

Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, державних 

цільових фондах – шляхом затвердження їх керівниками; Апараті Ради 

національної безпеки і оборони України шляхом затвердження Секретарем 

Ради національної безпеки і оборони України; Національному банку України 

шляхом затвердження Правлінням банку; Рахунковій палаті, Центральній 

виборчій комісії, Вищій раді правосуддя, Верховній Раді Автономної 

Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських 

радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим шляхом затвердження їх 

рішеннями [1]. 

Антикорупційний закон не визначає вичерпного переліку органів влади, в 

яких приймаються антикорупційні програми, водночас включає постійно діючі 

допоміжні органи, органи виконавчої влади, конституційні органи, органи 

місцевого самоврядування, юрисдикція яких поширюється на область, та 

містить формулювання «інші державні органи, юрисдикція яких поширюється  

всю територію України». До таких органів можна віднести, наприклад, 

національні комісії, які здійснюють регулювання у певній сфері (енергетики та 

комунальних послуг, зв’язку та інформатизації, ринків фінансових послуг, 

цінних паперів, фондового ринку), НАБУ, вищі органи судової влади тощо 

[174]. 

Антикорупційна програма затверджується шляхом прийняття 

відповідного розпорядчого документа (розпорядження, наказ) відповідним 

органом влади про її затвердження. На самій Антикорупційній програмі 

зазначається посилання на назву, дату і номер розпорядчого документа, яким її 
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затверджено. Розпорядчий документ підписує керівник органу влади, а якщо 

розпорядчий документ приймається колегіально – керівник колегіального 

органу. Антикорупційну програму підписує керівник уповноваженого 

підрозділу/уповноважена особа (вказується посада особи, яка підписує, 

прізвище та ініціали, проставляється особистий підпис).  

Антикорупційні програми підлягають погодженню НАЗК, а порядок 

підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до НАЗК та 

здійснення їх погодження визначаються рішенням НАЗК № 1379 від 08 грудня 

2017 року [247]. 

Антикорупційні програми подаються на погодження НАЗК протягом 3 

робочих днів із дня їх затвердження, у двох примірниках (оригінал і завірена в 

установленому законодавством порядку копія антикорупційної програми (із 

додатками).  

Процес погодження антикорупційних програм складається з етапів 

аналізу їх положень щодо відповідності Закону України «Про запобігання 

корупції» [223], Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів влади, затвердженої рішенням НАЗК № 126 від 02 грудня 2016 р. [167] 

та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження 

НАЗК № 1379 від 08 грудня 2017 р. [247], а також прийняття НАЗК рішень 

щодо погодження антикорупційних програм. Аналіз антикорупційних програм, 

які надійшли до НАЗК на погодження, здійснює структурний підрозділ апарату 

НАЗК, до повноважень якого належить організація роботи із запобігання та 

виявлення корупції. 

Можна виокремити такі групи вимог, що висуваються до 

Антикорупційних програм:  

1) загально-змістовного характеру, яких визначено у профільному 

законодавстві (наприклад, щодо обов’язкових структурних складових); 

2) логічно-граматичного характеру (наприклад, щодо зрозумілості та 

послідовності, однозначності тлумачення); 
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3) темпорального характеру (наприклад, щодо викладу змісту в 

теперішньому та майбутньому часі з зазначенням дня та/або місяця року, крім 

заходів, які здійснюються на постійній чи періодичній основі, під час 

визначення строків виконання яких вживається формулювання «постійно», 

«протягом року», «щокварталу» тощо). 

В оприлюднених програмах уже спостерігається наявність типової 

помилки – непогодження Антикорупційної програми з колективом.  В окремих 

випадках у наказ про затвердження Антикорупційної програми навіть написано 

«ознайомити посадових осіб з положенням Антикорупційної програми в 

частині, що їх стосується». Програма в обов’язковому порядку має бути 

погоджена з трудовим колективом. Більш того повний текст Антикорупційної 

програми повинен перебувати в постійному відкритому доступі для працівників 

юридичної особи. Положення щодо обов’язковості дотримання 

Антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил 

внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатись до 

договорів, які укладаються юридичною особою. 

Щодо зобов’язання про виокремлення в штаті юридичної особи 

Уповноваженого визначено статтею 64 Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Так, відповідно до частини першої вищезазначеної статті Уповноважений 

є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до 

законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками 

(засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною 

програмою. 

З аналізу змісту цієї частини антикорупційного нормативно-правового 

акту вбачається, що, по-перше, така особа має статус «посадової особи». 

Нормативне визначення терміну «посадова особа юридичної особи» закріплено 

в п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок природного газу» [277], під нею 

розуміється фізична особа – голова або член наглядової ради, виконавчого 

органу (голова та члени колегіального виконавчого органу; особа, яка здійснює 
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повноваження одноосібного виконавчого органу), ревізійної комісії, ревізор, а 

також голова та члени іншого органу юридичної особи, якщо утворення такого 

органу передбачено статутом або іншим установчим документом такої 

юридичної особи. 

Крім цього, у багатьох нормативно-правових актах, як законодавчих, так і 

підзаконних, закріплено термін «посадова особа», «посадові особи», аналіз 

змісту яких дає підстави для висновку, що в характеристиці цих осіб 

акцентується на: а) зайнятті керівних посад (або заступників); б) виконанні 

цими особами організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих, 

адміністративно-господарських функцій (у тому числі виконання функцій за 

спеціальними повноваженнями). 

По-друге, ця посадова особа (Уповноважений) має працювати: 

1) у державному підприємстві; 

2) у комунальному підприємстві; 

3) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у 

яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік 

перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції 

(робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; 

4)  юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, 

учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про 

здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), 

послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 

По-третє, призначається на посаду Уповноваженого відповідна фізична 

особа згідно з трудовим законодавством України. 

По-четверте, призначатись Уповноважений може лише двома групами 

суб’єктів: а) керівником однієї з перелічених вище юридичних осіб, на якій 

працює фізична особа, що призначається як Уповноважений; б) учасниками 

(засновниками) відповідних юридичних осіб.  
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По-п’яте, порядок призначення такої особи обов’язково має бути 

закріплений в ухваленій в цій юридичній особі антикорупційній програмі. На 

вказаний недолік у діяльності районних державних адміністрацій зазначається в 

Інформації щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у відповідних 

структурах станом на 01 січня 2018 року, який розміщений на офіційному сайті 

НАЗК. 

Вимоги до Уповноваженого встановлюється у ч. 2 ст. 64 Закону України 

«Про запобігання корупції», відповідно до якого Уповноваженим може бути 

фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, 

професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки [223]. 

Крім цього, вважаємо за необхідне звернути увагу, що первісна редакція 

статті встановлювала також деякі інші вимоги, зокрема віковий та професійний 

цензи. Однак Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного 

бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» від 12 

лютого 2015 р. №198-VIII [213] вказані цензи скасовано. 

Таким чином, механізми запобігання корупції у діяльності юридичних 

осіб є невід’ємним елементом повноважень НАЗК. Натомість, зобов’язання 

щодо прийняття Антикорупційної програми є примусово-добровільним, тобто 

для визначених юридичних осіб – це обов’язкова умова функціонування, а для 

інших – вибір слідування принципам демократичної та правової держави. При 

цьому, якщо 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. 

Щодо проведення антикорупційної експертизи як механізму запобігання 

корупції, зазначимо таке. Вперше застосування антикорупційної експертизи як 

окремого інструменту запобігання корупції, ознаменоване прийняттям 

Постанови Кабінету Міністрів України від  4 червня 2008 р. «Деякі питання 
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реалізації державної антикорупційної політики». Відповідно до положень якої: 

проекти нормативно-правових актів, що подані на розгляд Кабінетові Міністрів 

України підлягають обов’язковій антикорупційній; суб’єктом здійснення 

антикорупційної експертизи є міжвідомча експертна група, яка формується 

Кабінетом Міністрів України. В подальшому, перелік нормативно-правових 

актів, що підлягають антикорупційній експертизі було розширено шляхом його 

доповнення: проектами законів України, актами, яких розроблено Президентом 

України, актами центральних органів виконавчої влади [64]. Одночасно, у 2010 

році Міністерством юстиції України запроваджено порядок проведення 

експертизи на наявність корпціогенних норм у нормативно-правових актах. 

При цьому, корупціогенним фактором визнається здатність нормативно-

правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) 

самостійно чи у взаємодії з іншими нормами створювати ризик вчинення 

корупційних правопорушень [231].  

Прототип сучасної моделі здійснення антикорупційної експертизи 

закладено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» у 2011 

році. Відповідно, основними положенням, що характеризують антикорупційну 

експертизу є: метою антикорупційної експертизи є виявлення у проектах 

нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень, а також розроблення рекомендацій стосовно їх усунення; 

суб’єктом проведення антикорупційної експертизи визначено Міністерство 

юстиції України, а з 2013 року і комітет Верховної Ради, до предмета відання 

якого належить питання боротьби з корупцією; результати антикорупційної 

експертизи обов’язково враховуються при прийнятті нормативно-правового 

акту; виділено обов’язкову антикорупційну експертизу та громадську 

антикорупційну експертизу [225; 140].  

З моменту прийняття чинного Закону України «Про запобігання 

корупції» у 2014 р. та створення центрального органу виконавчої влади з 

спеціальним статусом, який забезпечує та реалізує державну антикорупційну 

політику – Національного агентства з питань запобігань [223] – антикорупційна 
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експертиза як інструмент запобігання корупції інституоналізується через 

наявність специфічних якісних ознак. 

З юридичної точки зору, під антикорупційною експертизою розуміється 

діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-

правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами 

можуть сприяти вчиненню діянь, яких вчинено особами, на яких поширюється 

дія антикорупційних обмежень, що: а) містять ознаки корупції, за які законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність; б) не містять ознак корупції, але порушують встановлені 

антикорупційним законодавством вимоги, заборони та обмеження, за які 

законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність [223]. 

В залежності від наявності нормативної підстави проведення 

антикорупційної експертизи, виокремимо: обов’язкову та факультативну 

антикорупційну експертизу. 

Зазначимо, що обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється 

щодо: а) проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд 

Кабінету Міністрів України; б) законів України, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, що стосуються прав та свобод людини і 

громадянина; повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; надання адміністративних послуг; розподілу та 

витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів; конкурсних 

(тендерних) процедур; в) проектів нормативно-правових актів, внесених на 

розгляд Верховної Ради України народними депутатами України; г) 

нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких 

підлягають державній реєстрації [139, с. 278]. 

До суб’єктів, що здійснюють обов’язкову антикорупційну експертизу 

віднесено: Міністерства юстиції України та його структурні підрозділи апарату, 

що відповідальні за проведення державної реєстрації нормативно-правових 
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актів; комітет Верховної Ради, до предмета відання якого належить питання 

боротьби з корупцією. 

Залежно від суб’єкта, що проводить антикорупційну експертизу та 

об’єкта антикорупційної експертизи різнитимуться процедурні аспекти її 

здійснення.  

Наприклад, антикорупційна експертиза законів України, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України, що стосуються визначеної сфери 

суспільних відносин проводиться Міністерством юстиції України з 

врахуванням наступних положень: темпоральні межі її проведення 

визначаються щорічним планом, якого затверджує Міністерство юстиції 

України до 31 грудня; до її здійснення може бути залучено фахівців державних 

органів, інших підприємств, установ, організацій, а також експертів 

міжнародних організацій, представників громадських об’єднань; результатом 

застосування є висновок антикорупційної експертизи, який надсилається на 

розгляд Кабінетові Міністрів України; висновок антикорупційної експертизи 

протягом десяти календарних днів, підлягає оприлюдненню на офіційному веб-

сайті Міністерства юстиції України [63]. 

Щодо антикорупційної експертизи нормативно-правових актів 

державних органів, нормативно-правові акти яких, підлягають державній 

реєстрації, то вона здійснюється структурним підрозділом органів юстиції. 

Означене є елементом державної реєстрації нормативно-правових актів в 

цілому. Відповідно, спеціалісти структурного підрозділу органів юстиції 

повинні протягом 10 робочих днів (залежно від виду акту – 4 робочих днів, 1 

робочого дня) з дня, наступного після надходження нормативно-правового 

акта на державну реєстрацію провести, крім іншого, антикорупційну 

експертизу нормативно-правового акта [210]. При цьому, антикорупційна 

експертиза нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації є 

частиною правової експертизи, а не окремим інструментом забезпечення 

законності; висновки щодо результатів антикорупційної експертизи 

нормативно-правового акта зазначаються у висновку про державну 
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реєстрацію, доопрацювання, відмову в державній реєстрації відповідного 

нормативно-правого акту. 

Різновидом обов’язкової антикорупційної експертизи є антикорупційна 

експертиза проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд 

Верховної Ради України народними депутатами України, що станом на 

теперішній час здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики. У цьому випадку антикорупційна експертиза 

здійснюється шляхом підготовки висновку щодо:  

1) проектів актів, де Комітет визначено головним з підготовки і 

попереднього розгляду на предмет відповідності антикорупційному 

законодавству (реалізується у 30-денний строк, але не раніше надходження 

висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради 

України);  

2) проектів актів щодо яких готується експертний висновок на предмет 

відповідність вимогам антикорупційного  законодавства (реалізується у 21-

денний строк).  

Процедурно антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових 

актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 

України включає такі стадії:  

1) початкова стадія, що розпочинається з отримання проекту нормативно 

– правових актів Комітетом, та включає такі процедурні дії: фіксацію 

отримання шляхом реєстрації секретаріатом, передання проекту нормативно – 

правового акту керівником секретаріату Комітету (або його заступником) – 

безпосередньому виконавцю з попередньою відміткою у реєстраційних 

документах;  

2) основна стадія, що розпочинається з моменту отримання безпосереднім 

виконавцем проекту нормативно-правового акту, та включає такі процедурні 

дії: тиражування проекту шляхом його надсилання членам Комітету, підготовка 

проекту експертного висновку щодо відповідності проекту акта вимогам 

антикорупційного законодавства, проведення додаткових консультацій щодо 
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норм законопроекту із суб’єктом права законодавчої ініціативи та іншими 

суб’єктами, співставлення положень проекту з нормами законодавчих актів 

України, що належать до антикорупційного законодавства;  

3) підсумкова стадія, яка розпочинається з моменту формування проекту 

рішення Комітету щодо відповідності проекту нормативно-правового акту 

вимогам антикорупційного законодавства або щодо наявності корупціогенних 

факторів, та включає такі процедурні дії: складання проекту рішення Комітету, 

повідомлення суб’єкта права законодавчої ініціативи та запрошення його до 

участі у засіданні Комітету для розгляду відповідного проекту акта, надсилання 

висновку Комітету щодо проекту акта за призначенням [295]. 

Зазначимо, що встановлення діяльності, що формує зміст обов’язкової 

антикорупційної експертизи відображено в «Методології проведення 

антикорупційної експертизи», яку затверджено Наказом Міністерства юстиції 

України від 24.04.2017 р. № 1395/5. Відповідно, під час антикорупційної 

експертизи здійснюється встановлення наявних індикаторів корупціогенності, 

що є ознакою нормативно-правового припису, яка засвідчує про наявність в 

нормативно-правовому акті, проекті нормативно-правового акта 

корупціогенних факторів (наприклад, неналежне визначення в нормативно-

правовому акті, проекті нормативно-правового акта функцій, прав, обов’язків і 

відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

наслідком чого може бути невиправдане встановлення чи надмірне розширення 

дискреційних повноважень, створення умов для виникнення потенційного чи 

реального конфлікту інтересів та можливостей для зловживання наданими їм 

повноваженнями). Останні відображають здатність нормативно-правової 

конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у 

взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню чи збільшенню корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. При цьому, один і 

той самий індикатор корупціогенності може свідчити про наявність різних 

корупціогенних факторів [168].  
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Факультативна антикорупційна експертиза здійснюється Національним 

агентством з питань запобігання корупції на підставі власної ініціативи 

щодо  проектів нормативно-правових актів, яких вносено на розгляд Верховної 

Ради України або Кабінету Міністрів України. Вибір проектів нормативно-

правових актів, яких внесено на розгляд Верховної Ради України або Кабінету 

Міністрів України щодо яких проводиться антикорупційна експертиза 

здійснюється на підставі застосування моніторингу. За змістом, моніторинг 

проектів нормативно-правових актів для цілей проведення антикорупційної 

експертизи означає діяльність із виявлення в проекті акта ознак, що вказують 

на необхідність проведення експертизи [232]. 

Процедура факультативної антикорупційної експертизи характеризується 

такими ознака: про її початок надсилається обов’язкове повідомлення 

профільному комітетові Верховної Ради України та комітету Верховної Ради 

України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, 

або до Кабінету Міністрів України з одночасним розміщенням відповідної 

інформації на офіційному веб-сайті Національного агентства та в інших 

інформаційних ресурсах; до експертизи залучаються представники Громадської 

ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції; за 

результатами експертизи, експерт пропонує рекомендації щодо можливих 

шляхів усунення виявлених корупціогенних факторів із зазначенням 

конкретних способів їх усунення; ефективність проведення експертизи 

визначається шляхом оцінки врахування суб'єктом прийняття відповідного 

нормативно-правового акта рекомендацій Національного агентства з питань 

запобігання корупції; висновок антикорупційної експертизи підлягає 

оприлюдненню протягом 5 днів після його підписання на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції [232]. 

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що нормативно-правове 

регулювання антикорупційної експертизи як окремого інструмента запобігання 

корупції має порівняно короткий проміжок застосування. В залежності від 

наявності нормативної підстави проведення антикорупційної експертизи, 
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виокремлено: обов’язкову та факультативну антикорупційну експертизу. 

Виокремлено та проаналізовано положення, що характеризують змістовні та 

процедурні аспекти антикорупційної експертизи залежно від її видової 

приналежності. Зазначено, що передумовою здійснення факультативної 

антикорупційної експертизи є застосування моніторингу Національним 

агентством з питань запобігання корупції. Актуальним є подальше дослідження 

практичного застосування антикорупційної експертизи та виокремлення 

можливих шляхів її покращення [140]. 

Наступним механізмом запобігання корупції, який потребує дослідження 

є визначення заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. С. М. Серьогіним запропоновано 

наступні механізми запобігання та боротьби з корупцією: державно-

політичний, державно-правовий, соціально-економічний, соціально-цивільний, 

соціально-культурний [304, с. 135].  

На нашу думку, одним із ключових елементів боротьби із корупцією в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування є одночасне 

удосконалення антикорупційного законодавства так і забезпечення відкритості 

таких органів з одночасною розробкою державних та регіональних 

антикорупційних програм.  

О.З. Захарук, серед ряду причин та факторів поширення корупції, зокрема 

в органах місцевого самоврядування, є організаційно-управлінські, які 

проявляються в належній регламентації діяльності посадових осіб [85]. 

Погоджуємося із цим твердженням, адже суб’єктами вчинення корупційних 

правопорушень є безпосередньо посадові особи органів місцевого 

самоврядування та працівники державних органів, які маючи ті чи інші 

повноваження реалізують їх із корупційним умислом.  

Адміністративно-правові процедури діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування потребують доопрацювання та 

конкретизації таких процедур та механізмів в частині питань пов’язаних із 

корупційними ризиками при отримання пільг, послуг і майна такими 
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суб’єктами. Стратегічно важливим для розвитку ефективного демократичного 

суспільства, важливим є прозорість фінансування державних органів та органів 

місцевого самоврядування, тим більше, якщо таке фінансування залучається з 

інших джерел, окрім бюджету. 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції» 

державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам 

місцевого самоврядування заборонено одержувати від фізичних та юридичних 

осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові 

переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або 

чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України [223]. 

Очевидно, що зазначена вище заборона законодавця зумовлена 

необхідністю зменшення проявів корупційних ризиків, пов’язаних із 

отриманням посадовими особами державних органів та органів місцевого 

самоврядування, або такими органами безпосередньо прихованих форм 

фінансування (доходів) з боку будь-яких третіх осіб. У тому числі, не 

виключаючи, що таке обмеження отримання прихованого фінансування може 

здійснюватися з метою обмеження неправомірного впливу з боку представників 

бізнесу, громадських об’єднань та окремих громадян на їх рішення, дії або 

бездіяльність.   

Натомість випадками правомірного отримання майна, послуг, пільг 

органами публічної влади є: благодійна допомога в тому числі отримання 

благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації» та у порядку передбаченому іншими 

нормативно-правовими актами, що передбачають отримання благодійної 

допомоги; будь-які інші випадки безкоштовного отримання товарів, послуг, 

робіт; послуги з поширення реклами та щодо висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; інші випадки, які 

передбачені міжнародними договорами, включаючи міжнародну технічну та 

іншу допомогу [208]. 
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Інституційно суб’єктами правовідносин врегульованих ст. 54 «Про 

запобігання корупції» є коло тих, хто має можливість отримувати матеріальні 

чи інші цінності, пільги, послуги, а саме державні органи та органи влади 

Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. Таким 

чином, очевидним є те, що суб’єкти означених правовідносин можна поділити 

дві групи. До першої належать державні органи, органи управління автономної 

республіки та органи місцевого самоврядування, до другої – громадяни 

України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи створені і 

зареєстровані в порядку передбаченому чинним законодавством.  

Якщо більш конкретно зупинитися на учасниках зазначених 

правовідносин, то ст. 1 «Про запобігання корупції» надає визначення 

державного органу, як органу державної влади, в тому числі колегіального 

державного органу, в тому числі іншого суб’єкта публічного права, незалежно 

від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані 

повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, 

юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему 

адміністративно-територіальну одиницю [223]. Щодо органів влади Автономної 

Республіки Крим, то відповідно до ст. 6 Закону України «Про Автономну 

Республіку Крим» [206], ст. 1 Закону України «Про Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим» [276], Закону України «Про затвердження Конституції 

Автономної Республіки Крим» [229] такими органами є: Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 

Органами місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування», є сільські, селищні, міські, районні, обласні ради та 

їх виконавчі органи, об’єднані територіальні громади та їх органи [262].  

На нашу думку, до числа інших учасників зазначених правовідносин, як 

зазначалося вище, належать фізичні та юридичні особи і якщо до числа 

фізичних осіб ми можемо включати зокрема і іноземців та осіб без 

громадянства, то до числі юридичних осіб ні, адже під юридичною особою, 

чинний цивільний кодекс розуміє як організацію, що створена і зареєстрована у 
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встановленому законом України порядку [333]. Таким чином, вбачається що у 

даному випадку законодавцем не враховані ті юридичні особи, які є 

нерезидентами, тобто такі, які зареєстровані відповідно до положень 

законодавства іноземних держав.  

Важливим інституційним елементом досліджуваних правовідносин є 

об’єкт таких правовідносин. До таких можуть належати: грошові кошти у 

вигляді готівки чи коштів на рахунках в банку; майно включаючи майнові 

права та обов’язки; нематеріальні активи (включаючи: авторські та суміжні 

права, права користування природними ресурсами, права на знаки товарів та 

послуг, права користування майном, інші не матеріальні активи); послуги чи 

вчинення будь-яких дій на користь органу державної влади чи органу 

місцевого самоврядування. На нашу думку, до числа наведених вище 

об’єктів досліджуваних правовідносин належать будь-які додаткові 

матеріальні, майнові чи інші вигоди, які ставлять отримувача в більш вигідне 

становище у порівнянні з іншими. 

Як зазначалося нами вище, суб’єкти зазначених правовідносин можуть 

отримувати благодійну допомогу, зокрема отримання благодійної допомоги 

згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

Благодійну допомогу надавати, відповідно до зазначеного вище закону 

можуть: благодійні організації (як юридичні особи приватного права), 

благодійники (як окремі фізичні особи).  

Зазначену допомогу, відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації», можуть отримувати будь-які 

юридичні та фізичні особи [208]. 

Відповідно до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 

організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій 

до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 [241] до зазначеного реєстру 

включені центральні органи виконавчої влади та державні установи і органи 

місцевого самоврядування.  
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Крім того, відповідно до вимог Закону України «Про джерела 

фінансування органів державної влади» [220] законодавцем передбачено, що 

органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок 

коштів бюджету відповідно до вимог Закону України «Про Державний 

бюджет України» (на відповідний рік), крім інших випадків встановлених 

законом. Відмітимо, що законодавець забороняє органам державної влади 

створювати позабюджетні джерела доходів.  

Однак Бюджетний кодекс України в ст. 2 встановлює, що власними 

надходженнями органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування є кошти, отримані в установленому порядку, в тому числі 

гранти, дарунки і благодійні внески. Крім того, ст. 13 Бюджетного кодексу 

України передбачає що власні надходження бюджетних установ 

отримуються додатково до коштів загального бюджетного фонду та 

включаються до коштів спеціального бюджетного фонду та поділяються на 

групи: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством (благодійні внески, гранти та 

подарунки); інші джерела власних надходжень бюджетних установ (кошти, 

від підприємств, організацій, фізичних осіб, інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів 

нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або 

юридичних осіб) [32]. 

Благодійні внести можуть бути визначені благодійником та надаватися 

ним у різній формі: товари, роботи, послуги та на конкретні цілі, якщо ж такі 

цілі не визначено, то такі цілі визначаються керівником з урахуванням 

першочергових потреб. 

Відмітимо, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про волонтерську 

діяльність» формою благодійної допомоги є волонтерська діяльність, як 

добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що 

здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської діяльності в тому 
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числі роботи та послуги які виконують волонтери [216]. Ключовою ознакою 

благодійної допомоги є безкорисливість, тобто без будь-якої вигоди, така 

діяльність здійснюється за власним волевиявленням такої сторони та така 

допомога має ознаку цільової спрямованості, тобто наявності конкретної 

мети і надання допомоги тим, хто її потребує [299]. 

В контексті дослідження, важливим є і те, що благодійна допомога 

може бути отримана тими чи іншими суб’єктами відповідно до профільних 

законів (наприклад ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування»  

[262]). Відмітимо, що благодійна допомога, як прямо передбачено ст. 3 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [208], 

може бути і у формі гуманітарної допомоги, яка відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про гуманітарну допомогу» є цільовою, адресною безоплатною 

допомогою в грошовій або натуральній формі у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги або добровільного пожертвування бо допомога у 

вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та 

вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної 

допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку із 

соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким 

фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема 

внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, 

техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я 

населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для 

підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії 

або збройного конфлікту [217]. 

Отже, для органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування на законодавчому рівні дозволено отримувати благодійну та 

гуманітарну допомогу з умовою відповідності меті та сфері діяльності.  

На нашу думку, доцільно встановити на законодавчому рівні обов’язок 

керівника такого державного органу чи органу місцевого самоврядування 

при отриманні будь-якої благодійної допомоги інформувати громадськість 
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про власне факт такого отримання та оприлюднювати звіт про використання 

такої допомоги у вигляді коштів, послуг чи робіт на офіційному веб-сайті 

установи. Також вважаємо, що благодійна допомога не може бути 

використана для оплати праці працівників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Крім того, вважаємо, що отримання благодійної 

допомоги має бути задокументовано у відповідному акті що може бути 

складений працівниками установи та затверджений її керівником.  

Стосовно розміщення та розповсюдження реклами і інформації про 

висвітлення своєї діяльності державні органи та ограни місцевого 

самоврядування можуть використовувати соціальну рекламу та висвітлювати 

діяльність безпосередньо через використання засобів масової інформації. 

Якщо ж державний орган або орган місцевого самоврядування є замовником 

реклами, то такі органи не можуть отримувати такі послуги безоплатно або з 

наявністю певних пільг на користь таких органів. Виключенням  є 

розміщення соціальної реклами, до того ж, вважаємо, що надавачами таких 

послуг мають бути суб’єкти, які повністю або частково фінансуються за 

рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, і такі дії повинні чітко 

відповідати вимога законодавства, що встановлює вимоги до соціальної 

реклами. 

Відповідно ст. 1 Закону  України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації» висвітлення діяльності державних органів та 

органів місцевого самоврядування, такі органи мають право висвітлювати всі 

аспекти своєї діяльності та зобов’язані надавати засобам масової інформації 

повну інформацію про свою діяльність [270]. Крім того, зазначений закон 

встановлює вимоги до фінансування таких засобів масової інформації. 

Відмітимо, що зазначений обов’язок обмежений положеннями Закону 

України «Про державну таємницю». Зазначені органи можуть укладати 

відповідні угоди та фінансувати діяльність засобів масової інформації за 

рахунок власних бюджетів. 
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Національним законодавством державним органам, органам влади 

Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування не 

заборонено отримувати допомогу від фізичних та юридичних осіб, але така 

допомога має надаватися та бути отриманою відповідно до  антикорупційних 

вимог та вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації». Також, очевидним є і те, що зазначені види допомоги можуть 

отримувати структурні підрозділи таких органів.  

Таким чином, сучасний рівень розвитку та функціонування інституту 

одержання пільг, послуг і майна органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть 

бути проявом корупції, адже остання має різноманітні прояви та впливає на 

різні сфери життя суспільства. Зазначено, що одним із ключових елементів 

боротьби із корупцією в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування є одночасне удосконалення антикорупційного законодавства 

так і забезпечення відкритості таких органів з одночасною розробкою 

державних та регіональних антикорупційних програм.  

У цій частині дослідження проаналізовано застосування інших 

механізмів запобігання корупції, включаючи ті, що застосовуються до 

юридичних осіб та участь Національного агентства з питань запобігання 

корупції у цьому. 

Охарактеризовано механізми запобігання корупції у 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 

слідування принципам 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. 
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Висновки до розділу 4 

 

Здійснивши правову характеристику окремих повноважень 

Національного агентства з питань запобігання корупції ми дійшли до таких 

висновків. 

Виокремлено загальні засади ведення публічних електронних реєстрів, 

які стосуються і антикорупційних реєстрів: Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення та Єдиного державного реєстру 

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

фінансового характеру. Зазначено, що станом на теперішній час, означені 

реєстри не віднесено до групи базових, що означає відсутність поширення на 

них відповідних вимог функціонування електронного реєстру.  

Виокремлено основні характеристики адміністрування Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування: 1) ведення 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, уповноважені осіб 

інших державних органів, фізичних та юридичних осіб щодо публічної 

частини; 3) функціонально Реєстр антикорупційних декларацій спрямовано 

на: створення, збереження, подання та перегляд електронних документів 

суб’єктів декларування; моніторинг дій користувачів (виключення становлять 

особи, які здійснюють доступ до публічної частини Реєстру); наявність 

зручних для користувачів інтерфейсів та сервісів; електронну ідентифікацію 

користувачів; інтеграцію та обмін даними з інформаційно-

телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, банками даних, у 

тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем 



263 
 

(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого 

самоврядування тощо; 4) встановлений режим роботи Реєстру 

антикорупційних декларацій 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 передбачено в якості повноваження 

Національного агентства з питань запобігання корупції, а є способом 

державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо 

фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням 

політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на 

фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій 

про майно, доходи, витрати і 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: а) електронна копія рішення суду, яке набрало законної 

сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень; б) засвідчена в 

установленому порядку паперова копія розпорядчого документа про 

накладення дисциплінарного стягнення, Національним агентством з питань 

запобігання корупції та Державною судовою адміністрацією України було 

прийнято спільний порядок взаємодії.  

Заначено, конфлікт інтересів як інструмент запобігання корупції полягає 

у тому, що це не просто суперечність чи правова колізія між приватними та 

публічними інтересам, а спосіб протидії корупції. Зазначено, що залежно від 

виду конфлікту інтересів, різнитимуться заходи, що мають бути застосуванні 

для виключення конфлікту інтересів з практичної діяльності. Нормативно 

встановлені способи врегулювання конфлікту інтересів є вичерпними, та 

застосовуються в порядку черговості. 

Досліджено змістовні та процедурні складові повної перевірки декларацій 

як заходу антикорупційного фінансового контролю. Визначено, що 



264 
 

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: 1) обов’язково щодо декларації суб’єктів декларування: а) що є 

службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище та, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних 

ризиків; б) у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного 

та арифметичного контролю; в) члени сім’ї яких, відмовились надати будь-які 

відомості чи їх частину для заповнення декларації; г) щодо яких, за 

результатами моніторингу способу життя встановлено невідповідність їх рівня 

життя задекларованим у них майну і доходам; 2) факультативно у випадку 

отримання інформації від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової 

інформації та інших джерел про можливе відображення недостовірних 

відомостей у декларації.  

Проаналізовано порядок застосування додаткових заходів здійснення 

фінансового контролю, а саме: 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 у майновому стані суб’єкта декларування. 

Охарактеризовано механізми запобігання корупції у 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 

слідування принципам 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. 
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Факультативна антикорупційна експертиза проводиться Національним 

агентством з питань запобігання корупції на підставі власної ініціативи щодо 

проектів нормативно-правових актів, яких внесено на розгляд Верховної Ради 

України або Кабінету Міністрів України. зазначено, що: суб’єкт, що 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. 

Акцентовано увагу на тому, що передумовою здійснення факультативної 

антикорупційної експертизи є застосування моніторингу Національним 

агентством з питань запобігання корупції, а також звернення громадських 

організації. 
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РОЗДІЛ 5.  

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

   5.1 Стан та перспективи взаємодії Національного агентства з питань 

запобігання корупції з громадськістю 

   

          Прототипні моделі взаємодії громадськості з органами державної влади 

визначено Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [222]. В 

подальшому, відповідно до Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, системна державна 

підтримка громадянського суспільства повинна здійснюватися з метою 

створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку 

організацій громадянського суспільства (удосконалення правового статусу, 

порядку створення, організації діяльності і припинення органів самоорганізації 

населення, розширення їх повноважень щодо участі у вирішенні питань 

місцевого значення; законодавчому рівні питання обов’язкового планування у 

Державному бюджеті України і місцевих бюджетах видатків на надання на 

конкурсних засадах фінансової підтримки для виконання програм (реалізації 

проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства 

тощо) [280].   

У 2017 р. закладено основи електронної участі громадян у вирішенні 

питань державного та муніципального значення шляхом забезпечення права 

участі громадян і представників громадянського суспільства за їх власною 

ініціативою у розвитку самоврядування, формуванні та реалізації державної 

політики, її моніторингу та оцінці, у процесах прийняття рішень, що передбачає 

двосторонню електронну взаємодію суб’єктів владних повноважень і 

громадянського суспільства із застосуванням відповідних інформаційно-

комунікаційних технологій та кібернетичного простору за прозорими 
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процедурами [283]. Станом на теперішній час, процедури взаємодії з 

громадськістю удосконалюються (наприклад, затверджено порядок проведення 

опитування щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного 

управління у різних сферах суспільного життя, на Єдиному державному веб-

порталі електронних послуг) [250]. 

Демократичну трансформацію в Україні прямо чи опосередковано 

пов’язано з залученням інститутів громадянського суспільства до публічного 

адміністрування. Визначення громадянського суспільства не є однозначним, 

воно різниться: в залежності від сфери наукового знання, правової системи, в 

межах якої функціонує громадянське суспільство, соціально-культурних 

архетипів, які склались та інших ознак. Загалом, можливо виокремити широкий 

підхід до тлумачення поняття «громадянського суспільства», прибічники якого 

визначають його як якісний етап розвитку суспільства, яке досягнуло якісно 

високого рівня самоорганізації, ступеня розвитку демократії, реалізації прав і 

свобод людини і громадянина в державі [311, c. 278]. 

При цьому, форми участі громадськості у публічному адмініструванні 

різняться та набувають відмінних ознак в залежності від прав, які надаються 

громадянам. Відповідно до Конституції України, кожному громадянину 

гарантовано право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань (ст. 34), право на свободу об’єднання у політичні партії 

та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів (ст. 36), право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38), право 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів і ряд інших прав і свобод, які 

забезпечується сукупністю відповідних заходів [121]. Тобто, способи реалізації 
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прав, що надаються громадськості є формами участі цих суб’єктів в публічному 

адмініструванні. 

Положення національного законодавства слідують сукупності 

міжнародних стандартів участі громадськості у вирішенні питань державного 

та місцевого значення, а саме:  

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права яким 

передбачено, до прикладу, право на вільне вираження поглядів людини, що 

включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та 

ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку 

або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір [171];  

Європейській соціальній хартії, якою передбачено право створювати 

місцеві, національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних i 

соціальних інтересів та вступати у такі організації [73];  

Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступі до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 

якою виокремлено засади участі громадськості у прийнятті рішень щодо 

конкретних видів діяльності, підготовці нормативних актів виконавчої влади і 

(або) загальнообов’язкових юридичних актів [117];  

Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи «Про участь громадян у 

місцевому публічному житті», серед яких встановлено необхідність 

гарантування громадянам права на доступ до чіткої, вичерпної інформації про 

публічні справи тощо [286]. 

Варіації взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції 

з громадськістю нормативно встановлено Законом України «Про запобігання 

корупції», а саме: 

    1) здійснення громадського контролю за діяльністю Національного 

агентства, що забезпечується в основному через Громадську раду при 

Національному агентстві (ч. 2 ст. 14); 

     2) участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції через: 

подання повідомлень щодо вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
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правопорушень, а також наявні форми конфлікту інтересів; отримання від 

уповноважених суб’єктів інформації щодо діяльності по запобіганню корупції; 

ініціювання та проведення громадської антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів; можливість 

участі у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання 

корупції (ст. 21) [223]. 

Загалом, контроль громадськості за діяльністю органів державної влади 

може бути реалізовано через створення та функціонування громадських 

(експертних) рад в діяльності суб’єктів публічної адміністрації; проведення 

громадської експертизи діяльності органів влади; проведення антикорупційної 

громадської експертизи діяльності суб’єктів публічної адміністрації; 

забезпечення можливості звернення громадян до суб’єктів публічної 

адміністрації тощо. Вказані форми участі інститутів громадянського 

суспільства у здійсненні публічного адміністрування мають місце у правовій 

дійсності в Українській державі. Проте, ті форми участі, які не підкріплені 

конкретними заходами юридичної відповідальності (наприклад, проведення 

консультацій з громадськістю, не опосередковує обов’язковість врахування 

думки громадськості де факто) не мають належної ефективності. Також 

низький загальний рівень життя в Україні не дозволяє скористуватися 

можливістю звернення до суб’єктів публічного адміністрування через електроні 

засоби зв’язку. Крім цих, очевидних, недоліків взаємодії між інститутами 

громадянського суспільства та суб’єктами публічного адміністрування є ряд 

прогалин, яких пов’язано з корупційними ризиками, низьким рівнем 

правосвідомості громадян, застарілими архетипами державного управління 

тощо.  

У цілому контроль є терміном, який відображає дотримання законності у 

конкретно визначених суспільних відносинах з конкретно визначеним їх 

складом. Ефективність здійснення контролю опосередковує якість публічного 

адміністрування. Контроль у широкому розумінні можна визначити як 

діяльність щодо забезпечення відповідності стану керованого суб’єкта 
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прийнятим управлінським рішенням та відповідності функціонування суб’єкта 

владних повноважень закону. 

У теорії адміністративного права виокремлено наступні специфікації 

використання терміну «контроль» у функціонуванні громадянського 

суспільства: 

1) контроль є функцією громадянського суспільства, сутність якої полягає 

у своєчасному виявлені та усуненні факторів, які заважають ефективному 

здійсненню забезпечення прав і свобод людини і громадянина та 

унеможливлюють забезпечення належного рівня правозастосовної діяльності; 

2) контроль є функцією конкретної інституції громадянського 

суспільства, сутність якої опосередковано нормативно закріпленим статусом 

суб’єкта та яка характеризується сукупністю конкретно-визначених прав щодо 

оперативного і безперервного попередження, виявлення та усунення факторів, 

що спричиняють відхилення у конкретно-визначеній сфері забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина; 

3) контроль є специфічною діяльністю, сутність якої полягає у активній 

взаємодії громадськості з суб’єктом публічної адміністрації, що здійснюється 

на засадах законності, оперативності, економічності, доцільності, професійної 

обґрунтованості, яку спрямовано на досягнення мети забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина; 

4) контроль є системою спостережень та перевірок, сутність якої полягає 

у встановленні відповідності стану об’єкта, що підлягає контролю, прийнятим 

правилам (управлінським рішенням), виокремленні допущених відхилень від 

цих правил, а також відхилень від загальних принципів організації і 

регулювання; 

5) контроль є засобом забезпечення законності у діяльності публічної 

адміністрації, сутність якого реалізується через спеціальну систему органів 

державної влади та інститутів громадянського суспільства, на яку покладено 

обов’язки щодо підтримки й зміцнення законності та дисципліни у діяльності  

суб’єкта владних повноважень. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
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Кожна із вказаних дефініцій використання терміну «контроль» є вірною, 

при цьому, відмінність між ними проявляється у виборі ознаки функціонування 

громадянського суспільства.  

Громадський контроль дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати 

фактори, що заважають ефективному здійсненню забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, унеможливлюючи забезпечення належного рівня 

правозастосовної діяльності. До ознак контролю як функціонального виразу 

функціонування громадянського суспільства можна віднести наступні: 

1) публічний характер, що забезпечується здійсненням контролю від імені 

та в інтересах особи на підставі застосування прав, якими наділені громадяни 

законом; 

2) законність, що виражено у нормативному закріплені правомочності 

громадськості здійснювати діяльність, змістом якої є контроль;  

3) об’єктивність, що має вияв у незалежності та неупередженості 

інститутів громадянського суспільства при здійсненні діяльності, яка 

спрямована на досягнення контролю; 

4) всестороність, яка забезпечується оцінкою за діяльністю 

контрольованого суб’єкта із позиції законності, доцільності, ефективності;  

5) забезпечення можливістю втручання громадян у діяльність 

контрольованого суб’єкта через інститут звернень громадян тощо [355].  

Залежно від сфери суспільних відносин, громадський контроль 

здійснюється з врахуванням відповідних особливостей. Відповідно, в сфері 

запобігання корупції, суб’єктом його здійснення є Громадської ради при НАЗК, 

що є колегіальним органом, який утворюється з метою забезпечення прозорості 

та громадського контролю за діяльністю Національного агентства з питань 

запобігання корупції.  

Склад Громадської ради при НАЗК визначається на конкурсній основі 

шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які 

проживають на території України [223]. Порядок організації та проведення 

конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві 
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визначається Кабінетом Міністрів України.  

Громадська рада НАЗК відрізняється від громадських рад при 

центральних органах виконавчої влади, які формуються відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 р., 

кількісний склад яких становить не більше 35 осіб. Натомість, склад 

громадської ради НАЗК значно менший максимального кількісного складу 

громадських рад інших центральних органів виконавчої влади – 15 осіб (ч. 2 ст. 

14 Закону «Про запобігання корупції»). Також, членами Громадської ради 

НАЗК можуть бути виключно ті особи, що висунуті громадськими 

об’єднаннями, які: 1) в якості предметної сфери діяльності визначено 

запобігання та/або протидію корупції; 2) здійснюють діяльність не менше двох 

років; 3) мають підтвердження реалізованих проектів.  

Громадську раду НАЗК наділено рядом практично вагомих повноважень, 

а саме: 

 1) обирати із своїх членів до трьох представників, які входять до складу 

кожної з: комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у 

Національному агентстві; дисциплінарних комісій, які здійснюють 

дисциплінарні провадження щодо державних службовців Національного 

агентства;  

2) заслуховувати інформацію про діяльність, виконання планів і завдань 

Національного агентства, здійснює моніторинг ефективності реалізації 

Національним агентством його повноважень;  

3) аналізувати ситуацію із забезпеченням незалежності Національного 

агентства;  

4) розглядати щорічний звіт Національного агентства та затверджує 

висновок щодо нього;  

5) розглядати проект національної доповіді щодо реалізації засад 

антикорупційної політики та затверджує висновок щодо нього;  

6) брати участь у розробленні антикорупційної стратегії та державної 



273 
 

програми з її виконання;  

7) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів 

Національного агентства та готувати висновки щодо них [60]. 

Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію 

про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, 

затверджує щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає 

висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, 

делегує для участі в засіданнях Національного агентства свого представника з 

правом дорадчого голосу. Національне агентство готує щорічні звіти про свою 

діяльність, які після затвердження громадською радою при Національному 

агентстві оприлюднюються на його офіційному веб-сайті. 

До прикладу, на звіти Національного агентства з питань запобігання 

корупції, що публікуються кожного року, Громадська рада при НАЗК 

паралельно готує висновки.  Так, в 2021 р. діяльність НАЗК було оцінено в 

цілому позитивно, з зазначенням таких рекомендацій щодо: демонстрації 

успішних кейсів НАЗК в різних сферах запобігання корупції для підвищення 

суспільної довіри до інституції; підвищення рівня прозорості діяльності через 

опублікування на офіційному веб-сайті усіх нормативно-правових актів, актів 

індивідуальних рішень, а також їх проектів [40]; в 2020 р. було рекомендовано: 

оприлюднювати динаміку показників ефективності діяльності НАЗК; 

фокусуватись на ефективності реалізованих заходів; демонструвати конкретні 

приклади роботи антикорупційної інституції [183]. 

Підсумовуючи, виокремлено ознаки громадського контролю у сфері 

запобігання корупції:  

1) суб’єктом здійснення громадського контролю є організаційно та 

функціонально незалежні громадяни та громадські об’єднання, а також 

представники Громадської рада при Національному агентстві з питань 

запобігання корупції;  

2) об’єктом контролю є суспільні відносини в частині їх фактичної 

відповідності встановленим вимогам антикорупційного законодавства;  
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3) метою громадського контролю є забезпечення такого стану суспільних 

відносин, де унеможливлена корупція;  

4) громадський контроль здійснюється виключно у формах, яких 

передбачено законом;  

5) результати громадського контролю можуть бути підставою для 

здійснення інших видів публічного контролю, що забезпечуються державним 

примусом. 

Щодо такої форми взаємодії громадськості та НАЗК як подання 

повідомлень щодо вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, а також наявні форми конфлікту інтересів, зазначимо, що на 

такі повідомлення поширюватиметься законодавство про звернення громадян. 

Це пов’язано з тим, що основною формою громадського впливу на діяльність 

органів державної влади є право громадян направляти індивідуальні чи 

колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк, що закріплено статтею 40 Конституції України 

[121]. Зазначене конституційне право також передбачає можливість подавати 

до органів державної влади пропозиції щодо покращення результативності та 

ефективності їх діяльності, та зауваження, задля оскарження їх рішень, дій чи 

бездіяльності тощо. Не виключенням є можливість подання відповідних 

звернень до Національного агентства з питань запобігання корупції.  

У контексті адаптації вітчизняного законодавства до стандартів 

Європейського Союзу важливого значення набувають міжнародні 

нормативно-правові акти, на підставі яких визначаються правові засади 

розгляду та вирішення звернень громадян. Вбачається, що закріплення 

інституту звернень у міжнародних нормативно-правових актах зумовлене 

необхідністю надання певних гарантій щодо неухильного виконання діючих 

законів усіма членами суспільства. До таких основних міжнародних 

нормативно-правових актів слід віднести такі, як:  
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Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. – цим 

документом передбачено, що кожна людина має право на: ефективне 

поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення 

її основних прав, наданих їй конституцією або законом (ст. 8); свободу 

переконань і на вільне їх вираження, що передбачає свободу безперешкодно 

дотримуватися своїх переконань і свободу шукати, одержувати й 

поширювати інформацію й ідеї будь-якими засобами й незалежно від 

державних кордонів (ст. 19); участь в управлінні своєю країною (ст. 21) [80]; 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

4 листопада 1950 р. – ст. 34 передбачає забезпечення реалізації права на 

звернення, відповідно до якої особи мають право подавати заяви до суду в 

разі порушення їх прав [118]; 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. – визначає, що кожна держава, яка бере в ньому участь, 

зобов’язується забезпечити: ефективний засіб правового захисту, навіть коли 

цього порушення було вчинено особами, що діяли як особи офіційні; щоб 

право на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, 

встановлювалося компетентними судовими, адміністративними або 

законодавчими властями, або будь-яким іншим компетентним органом, 

передбаченим правовою системою держави, розвивати можливості судового 

захисту тощо [171];  

Хартія основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 р. – 

забезпечує можливість кожного громадянина або кожної громадянки Союзу, 

або фізичної чи юридичної особи, що проживає або має юридичну адресу в 

державі-члені, направляти петиції Європейському парламенту задля 

реалізація права на звернення (ст. 44) [331]. 

Питання практичної реалізації громадянами права вносити в органи 

державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії 

посадових осіб державних і муніципальних органів регламентуються Законом 
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України «Про звернення громадян», яким виокремлено такі види звернень 

громадян, як:  

а) пропозиція та/або зауваження – звернення, в якому висловлюються 

порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо 

врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення 

правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та 

інших сфер діяльності держави і суспільства;  

б) заява – звернення, яке містить прохання про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів 

громадян або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки 

в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 

висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності;  

в) клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою 

відповідного статусу, прав чи свобод;  

г) скарга – форма громадського контролю за діяльність органів державної 

влади в цілому, та окремих посадових чи службових осіб зокрема, за 

допомогою якої виражається вимога громадян щодо поновлення порушеного 

права [259]. 

Виокремленні види звернень, у своїй сукупності, або відособлено, 

виконують конкретне функціональне призначення. У загальному розумінні, 

функції права на звернення – це основні напрямки правового впливу на 

суспільні відносини, що відображають їх роль та призначення у регулюванні 

останніх і здійснюються за допомогою відповідних засобів з метою належної 

реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів громадян [124, с. 195]. 

Специфіка звернень, що подаються до НАЗК або стосуються сфери 

запобігання корупції. Так, ст. 12 Закону України «Про звернення громадян» 

встановлено, що за наявності спеціального предмету заяви та скарги, 

порядок їх розгляду здійснюється відповідно до кримінально-процесуального, 
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цивільно-процесуального, трудового законодавства, законодавства про захист 

економічної конкуренції, законів України «Про судоустрій і статус суддів» та 

«Про доступ до судових рішень», Кодексу адміністративного судочинства 

України, законів України «Про запобігання корупції», «Про виконавче 

провадження» [259].  

Таким чином, у разі подання звернення у вигляді скарги чи заяви, 

метою яких є належне функціонування системи запобігання корупції в 

Україні, досягнення якості змісту та порядку застосування превентивних 

антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних 

правопорушень – порядок його розгляду визначено Законом України «Про  

запобігання корупції» [223]; у випадку подання звернення громадян у 

вигляді пропозиції (зауваження), предметом якого є вдосконалення 

антикорупційного законодавства чи рекомендації щодо покращення 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 

рівнів, посадових осіб в сфері запобігання корупції в Україні, застосування 

превентивних антикорупційних механізмів і тому подібне  – порядок розгляду 

такого виду звернень здійснюється відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян» [259]. 

Скарги та заяви, предметом яких є функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних 

антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних 

правопорушень, мають певні змістовні та процедурні особливості. По-перше, 

в Законі України «Про запобігання корупції» для позначення скарг та заяв 

використано поняття «повідомлення», зміст якого відображає порушення 

чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо 

поліпшення їх діяльності [259].  

Аналогічно, до повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції віднесено: отримання та розгляд повідомлень та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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здійснення співпраці з викривачами (ч. 1 ст. 11); отримання заяв фізичних та 

юридичних осіб про порушення вимог антикорупційного законодавства (ч. 

ст. 12). До основних завдань уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, віднесено здійснення 

контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі 

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та 

організаціях; ст. 171 до повноважень підрозділу внутрішнього контролю 

Національного агентства з питань запобігання корупції, віднесено перевірку 

інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах 

масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриману через спеціальну 

телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет тощо; п. 1 та п. 5 ч. 1 ст. 21 

закріплено право громадських об’єднань, їх членів або уповноважених 

представників, а також окремих громадян в діяльності щодо запобігання 

корупції: повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 

інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, 

Національному агентству з питань запобігання корупції, керівництву чи 

іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких 

були вчинені ці правопорушення або у працівників у яких наявний конфлікт 

інтересів та вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи  

щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у 

сфері запобігання корупції; розділом VIII «Захист викривачів» передбачено 

забезпечення статусу тих осіб, які повідомили про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

антикорупційного законодавства [223]. 

Таким чином, є наявною відсутність узгодженості між положеннями 

профільного антикорупційного законодавства та законодавства про 

звернення громадян щодо використання категорій «звернення», 
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«повідомлення», «заява». При цьому, вказані категорії позначають 

звернення, предметом яких є суспільні відносини, пов’язані з корупцією.  

По-друге, повідомлення про корупцію має специфічний зміст –

стосується діяльності суб’єктів владних повноважень в частині факту 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

реального чи потенційного конфлікту інтересів та надання пропозицій щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері 

запобігання корупції.  

Означене спрямовано на запобігання корупції через недопущення, 

відвернення корупційних правопорушень, скерування діяльності спеціально 

уповноважених суб’єктів проти будь-яких розпочатих корупційних діянь [72, 

с. 9; 179, с. 35].  

По-третє, досліджуючи правову природу при поданні повідомлень про 

корупцію, особливого статусу набувають учасники цих відносин  [334, с. 

150]. 

Першу групу складають суб’єкти, що звертаються – це дієздатні 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на 

території держави на законних підставах, юридичні особи, громадські 

об’єднання та їх члени. Суб’єкт, що звертається може набувати спеціального 

статусу викривача. Викривачем є фізична особа, яка за наявності 

переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти  

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

антикорупційного законодавства, вчинених іншою особою, якщо така 

інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, 

господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею 

служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством 

процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження 

служби чи навчання [223]. 

До прав викривача, які відрізняють його від осіб, які подали заяву чи 

скаргу щодо порушення антикорупційного законодавства можна віднести: 
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право на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача; 

право на конфіденційність; право на анонімність, яке виражено у 

спроможності повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства 

без зазначення відомостей про себе; у разі загрози життю і здоров’ю право на 

забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на 

відмову від таких заходів; право на відшкодування витрат у зв’язку із 

захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав 

особи як викривача, витрат на судовий збір; право на винагороду у 

визначених законом випадках; право на звільнення від юридичної 

відповідальності у визначених законом випадках тощо. Крім того, викривач 

не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, 

поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе 

порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи 

інших обов’язків або зобов’язань. 

Друга група суб’єктів – це особи, що розглядають повідомлення про 

корупцію. До цієї групи належать суб’єкти, що розглядають звернення і 

приймають за ними рішення (наприклад, Національне агентство з питань 

запобігання корупції; уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з 

питань запобігання та виявлення корупції; керівники чи інші представники 

органу, підприємства, установи чи організації, в яких потенційно було 

вчинено антикорупційне правопорушення [223], Національне 

антикорупційне бюро України [264], Національна поліція [266]). 

До третьої групи можливо віднести суб’єктів, які сприяють розгляду 

повідомлень – особи, які надають інформацію задля прийняття 

обґрунтованого рішення. Особливістю цієї групи суб’єктів є те, що їх 

компетенція реалізується на стадії розгляду звернення [313]. Останню групу 

складають представники, тобто особи, які правомочні подавати 

антикорупційне звернення в інтересах громадянина. Особливість даного виду 
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учасників полягає у тому, що їх компетенція реалізується на стадії подання 

звернення. До цієї групи суб’єктів можна віднести: адвокатів, законних 

представників неповнолітніх та недієздатних осіб, трудові колективи, 

правозахисні організації, інші уповноважені особи. 

Щодо способу подання повідомлення, пов’язаного з сферою корупції, 

то його може бути подано наступними способами: надіслано поштою; 

особисто висловлено чи доставлено; передано через представника, 

повноваження якого оформлені відповідно до законодавства; надіслано з 

використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.  

 Необхідно зазначити, що спосіб подання викривачем заяви у вигляді 

повідомлення обирається ним самостійно із наступних альтернатив:  

1) через внутрішні канали, які є способом захищеного та анонімного 

повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або 

уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких 

викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких 

виконує роботу; 

2) через регулярні канали, які є способом захищеного та анонімного 

повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань 

запобігання корупції, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції 

якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких 

розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов’язково 

створюються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 

корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за 

здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими 

державними органами, установами, організаціями;  

3) через зовнішні канали, які є способом повідомлення інформації 

викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби 

масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки 

тощо [223]. 
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Будь-яке звернення, що стосується сфери запобігання корупції 

розглядається в порядку передбаченому Законом України «Про запобігання 

корупції». Процедура розгляду антикорупційного звернення різниться в 

залежності від ряду критеріїв, наприклад: від виду звернення, від суб’єкта 

подання, від суб’єкта, до якого подано звернення, від форми подання 

звернення, від порядку розгляду тощо. Специфікою процедури розгляду цих 

повідомлень є наявність стадії проведення попередньої перевірки щодо 

змісту звернень та стадії проведення внутрішньої (службової) перевірки за 

необхідності.  

Стадія попередньої перевірки наявна стосовно заяв, яких подано 

викривачем через регулярні або внутрішні канали, та має бути реалізована у 

строк не більш як десяти робочих днів. За результатами попередньої 

перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з 

таких рішень:  

призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або 

розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у 

повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;  

передати матеріали до органу досудового розслідування у разі 

встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, 

уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; закрити 

провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні  

[223]. 

Стадія внутрішньої (службової) перевірки характеризується тим, що 

наслідком її застосування є прийняття  одного з таких рішень службовою 

особою, яка відповідальна за її проведення: передати матеріали до органу 

досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального 

правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені 

правопорушення; у межах компетенції про притягнення до відповідальності 

осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення 

правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення 

заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування 

збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок 

допущених порушень. 

Підсумовуючи, до ознак, що характерні для повідомлень про корупцію, 

віднесемо:  

1) мають на меті недопущення, відвернення та сприяння виявленню 

ознак корупції та порушень антикорупційних вимог, заборон, обмежень;   

2) суб’єктом подання можуть бути як фізичні особи, 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) антикорупційні повідомлення можуть подаватись анонімно;  

5) законом передбачено спеціальні механізми захисту для тих, хто 

подає повідомлення про корупцію. 

У цій частині дослідження звернено увагу, що Громадська рада при 

Національному агентстві з питань запобігання корупції є колегіальним 

органом, що утворюється з метою забезпечення прозорості та громадського 

контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Примітним є те, що склад Громадської ради при НАЗК 

визначається на конкурсній основі шляхом відкритого рейтингового 

інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.   

Проаналізовано такі форми впливу інститутів громадянського 

суспільства на діяльність Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Виявлено відсутність узгодженості між положеннями профільного 

антикорупційного законодавства та законодавства про звернення громадян 

щодо використання категорій «звернення», «повідомлення», «заява». 
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Зазначено, що вказані категорії позначають звернення, предметом яких є 

суспільні відносини, пов’язані з корупцією.  

 

5.2 Особливості функціонування Національного агентства з питань 

запобігання корупції в умовах цифровізації  

 

В умовах втілення концепції «електронного урядування» в Україні та 

інтенсифікації тенденцій використання інформаційно-телекомунікаційних 

засобів у суспільних відносинах, діяльність органів державної влади набула 

нових рис та форм реалізації повноважень. Постійний технологічний прогрес 

дозволяє виконувати поставлені перед органами державної влади завдання, у 

спосіб, що є порівняно більш ефективним та прозорим. Станом на теперішній 

час, головними постають проблеми якості реалізації повноважень органів 

державної влади в умовах цифровізації, належного слідування принципам 

цифрового розвитку під час вибору стратегічних цілей впорядкування 

суспільних відносин, налагодження взаємодії між державними інституціями 

та інститутами громадянського суспільства за допомогою сучасних 

технологій. 

Впровадження інформаційно-телекомунікаційних засобів у діяльність 

окремих органів державної виконавчої влади, вплинуло на існуючі форми їх 

діяльності та створило нові способи реалізації ними своїх повноважень. Не 

виключенням, є модифікація діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції. За таких умов, важливого значення набуває теоретичне 

осмислення процесів цифровізації діяльності НАЗК, виокремлення засобів 

антикорупційного механізму, що реалізуються за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних технологій тощо [158, c. 392]. 

Поштовхом до актуалізації питань цифровізації в Україні стало 

підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у 2014 р., якою 

було активовано процес забезпечення комплексного розвитку електронного 

урядування відповідно до європейських вимог [327]. Як зазначено у 
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Концепції розвитку електронного урядування в Україні, яка затверджена 

Розпорядженням КМУ від 20.09.2017 р. № 649-р, діяльність органів 

державної влади має слідувати таким основоположним ідеям:  

1) пріоритетно реалізовуватись, незалежно від виду, шляхом 

застосування електронної форми;  

2) планування та реалізація реформ, проектів чи завдань має 

здійснюватися із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;  

3) пріоритетним є впровадження таких форм збору інформації, що 

передбачатимуть одноразове введення інформації з дотриманням вимог 

захисту інформації та персональних даних;  

4) впровадження інформаційно-телекомунікаційних засобів має 

відбуватись відповідно до єдиних вимог та стандартів для формування 

основи їх подальшої сумісності, електронної взаємодії та повторного 

використання тощо [282].  

Одночасно, у цей період створено Державне агентство з питань 

електронного урядування України як центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

і на якого покладено питання реалізації державної політики у сферах 

інформатизації, електронного урядування, формування і використання 

національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку 

інформаційного суспільства [196].  

Наступним кроком на шляху впровадження ідей перефарматування 

управлінської діяльності, стало утворення Міністерства цифрової 

трансформації як органу державної виконавчої влади через реорганізацію 

Державного агентство з питань електронного урядування шляхом його 

перетворення у 2019 році [62].  

Виокремлення нової інституції в системі суб’єктів публічного 

адміністрування, дозволили переадресувати технічну складову по 

здійсненню заходів з впровадження інформаційно-телекомунікаційних 

технологій від органів державної виконавчої влади до Міністерства цифрової 
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трансформації в частині створення та забезпечення функціонування: системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;  

системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; інтегрованої 

системи електронної ідентифікації; єдиного державного веб-порталу 

відкритих даних; онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з 

громадянами та інститутами громадянського суспільства і тому подібне 

[190]. 

Окремим вектором впровадження цифрових технологій у практику 

діяльності органів державної влади, стала зміна їх профілю, що має на меті 

формування такого типу впорядкування, який заснований на використанні 

інформаційно-телекомунікаційних технологій. Не виключенням є НАЗК [154, 

с. 334]. 

Щодо категорії «цифровізація», то вона походить від англійського і в 

перекладі означає «оцифровування», «діджиталізація», або ж «приведення в 

цифрову форму» та означає не просто технологічний механізм обробки 

інформації, а певний соціальний, культурний та антропологічний процеси  

[319, с. 21]. Спільним в межах наукових розробок є тлумачення цифровізації 

в якості:  

а) способу приведення будь-якого різновиду інформації до цифрової 

форми;  

б) прийняття або збільшення використання цифрових і комп’ютерних 

технологій в організації суспільних відносин;  

в) способу побудови сфер соціального життя навколо цифрових 

комунікацій та медіа інфраструктури [77].  

Слушним видається твердження О.Р. Кібенко щодо визначення 

цифровізації як формату відносин «end-to-end direct online procedure», який 

передбачає наявність трьох складників:  

1) безперервна процедура он-лайн (англ. end-toend), при якій зникає 

необхідність використання паперового носія чи фізичної присутності особи;  
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2) пряма процедура он-лайн (англ. direct), яка проводиться без 

втручання посередника чи компетентного органу, тобто самостійно кінцевим 

споживачем;  

3) процедура он-лайн (англ. on-line), яка здійснюється шляхом 

використання веб-мережі і є доступною для кінцевих споживачів послуг  

[103]. 

Таким чином, цифрова трансформація детермінує:  

а) перетворення, зміну  певних явищ чи процесів з нецифрового в 

цифровий формат;  

б) створення певних явищ чи здійснення процесів на основі цифрових 

комунікацій та медіа інфраструктури. У межах цього дослідження, звернемо 

увагу на вплив цифрової трансформації на діяльність НАЗК. 

Як наслідок, НАЗК є одним з перших державних органів, яким 

практично втілено Постанову КМУ «Деякі питання діяльності підрозділів з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

центральних та місцевих органів виконавчої влади та заступників керівників 

центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» від 3 березня 2020 р. № 

194. Відповідно, цим нормативно-правовим актом передбачено обов’язковість 

введення у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади 

посаду заступника керівника відповідного органу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) [61]. 

 В подальшому, наказом НАЗК від 23.10.2020 р. № 475/20 «Про 

затвердження Положення про Відділ цифрової трансформації та інноваційного 

розвитку» у його апараті утворено структурний підрозділ з однойменними 

обов’язками. До основних завдань Відділу цифрової трансформації та 

інноваційного розвитку, віднесено:  
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забезпечення цифрового перетворення та стратегічного оновлення НАЗК 

шляхом оновлення процесів діяльності структурних підрозділів за допомогою 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;  

формування стратегії і детального плану дій щодо цифрової 

трансформації процесів НАЗК;  

здійснення розробки нових та перепроектування наявних процесів у 

структурних підрозділах апарату;  

забезпечення належного рівня залучення зовнішніх і внутрішніх 

експертів до цифрової трансформації; здійснення аналітичних розрахунків, 

ведення динамічних рядів даних, підготовка проектів аналітичних матеріалів 

щодо у діяльності у сфері цифрової трансформації;  

розробка документів стратегічного планування в сфері цифрової 

трансформації;  

участь в інформаційному наповненні веб-сайту НАЗК [235]. 

 Таким чином, інституційне забезпечення цифрової трансформації у 

діяльності НАЗК покладено на окремий структурний підрозділ, який 

практично втілює цифровий підхід та впроваджує заходи по модифікації 

роботи антикорупційної інституції. 

 Окремо зазначимо, що цифровізація вплинула не лише на структуру та 

цілі НАЗК, але й на спосіб реалізації його повноважень. Виходячи з 

конституційно встановленого обов’язку органів державної влади, діяти 

виключно в межах та відповідно до закону (ч. 2 ст. 19 Конституції України), 

цифрова модифікація способу реалізації компетенції НАЗК має бути заснована 

на відповідних положеннях законодавства. 

Аналіз антикорупційного законодавства, дозволяє стверджувати про 

наявний дуалістичний підхід до нормативного впорядкування виконання 

повноважень НАЗК з застосування цифрових технологій. З одного боку, у 

законодавстві прямо передбачено виконання повноважень в форматі 

діджиталізації (наприклад, забезпечення ведення Єдиного порталу 

повідомлень викривачів, Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
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уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення), а з іншого – встановлено конкретне 

повноваження, а вибір форми його реалізації деталізується у рішеннях НАЗК 

(наприклад, здійснення у порядку та в межах, визначених законом, 

державного контролю за своєчасністю подання звітів партій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) [223].  

Зазначимо, що вказана модель функціонування має стати превалюючою 

не лише для НАЗК, але й інших органів державної влади. Відповідно до 

Постанови КМУ «Деякі питання цифрового розвитку» від 30 січня 2019 р, 

застосування принципів державної політики цифрового розвитку під час 

реалізації прав та свобод громадян має забезпечуватись органами виконавчої 

влади в процесі підготовки проектів нових нормативно-правових актів або 

внесення змін до нормативно-правових актів і реалізації владних повноважень 

шляхом застосування цифрових технологій [61].  

Значення вказаного нормативно-правового акту полягає у тому, що 

використання цифрового інструментарію є обов’язком органу державної 

виконавчої влади. Не виключенням є НАЗК, якого зобов’язано слідувати 

таким цифровізаційним принципам впорядкування суспільних відносин: 

1) відкритості, що досягається шляхом забезпечення відкритого доступу 

до відомчих даних (інформації) у межах визначеним законом; 

2) прозорості, що досягається шляхом забезпечення можливості 

використання відкритих зовнішніх інтерфейсів до відомчих інформаційних 

систем, включаючи інтерфейси прикладного програмування; 

3) багаторазовості, що досягається шляхом використання відкритого 

міжвідомчого обміну рішеннями та їх повторного використання; 

4) технологічної нейтральності і портативності даних, що досягається 

шляхом забезпечення доступу до відомчих сервісів і даних та повторного 

використання незалежно від технологій або їх продуктів; 
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5) орієнтованості на громадян, що досягається шляхом забезпечення 

первинного  врахування потреб громадян під час прийняття рішень щодо 

форм чи способів здійснення функцій держави; 

6) інклюзивності та доступності, що досягається шляхом забезпечення 

можливості користуватися новітніми досягненнями інформаційних технологій 

доступу до сервісів; 

7) безпечності та конфіденційності, що досягається шляхом 

забезпечення безпечного та надійного середовища, в якому відбувається 

електронна взаємодія з державою, включаючи повну його відповідність 

правилам і вимогам, встановленим законами України щодо захисту 

персональних даних та інформації, що належить державі, електронної 

ідентифікації та довірчих послуг і т.д.  

Для формування однотипного підходу до процесу цифровізації та 

принципів його втілення в діяльність державних органів, КМУ сформовано 

методичні рекомендації щодо дотримання засад державної політики 

цифрового розвитку, які містять:  

визначення категорій, що формують ідею цифровізації (наприклад, е-

взаємодія, е-послуги, е-ресурси, сучасні технології, цифрова екосистема, 

цифрова трансформація);  

деталізацію мети та завдань державного органу, яких спрямовано на 

дотримання принципів цифровізації органами державної влади (наприклад, 

реалізація повноважень відповідно до «відкритості» означає, що орган 

державної влади створює та модернізує е-ресурси як «цифрові за 

замовчуванням», визнає належні йому дані відкритими у межах закону, 

забезпечує рівні можливості для програмного забезпечення з відкритим кодом 

та демонструє активне й вмотивоване запровадження програмного 

забезпечення з відкритим кодом і т.д.);  

перелік рекомендації до способів реалізації повноважень, які дотичні 

цифровому розвиткові (наприклад, приймати рішення, які сприятимуть 

ширшому використанню та розвитку цифрових технологій, використовувати 



291 
 

підходи до впровадження технологій і їхніх продуктів, що базуються на 

потребах громадян, запроваджувати нові підходи до управління, розгортаючи 

все більшу кількість продуктів цифрових технологій та розширеної аналітики, 

проводити реінжиніринг та оновлення адміністративних процесів, оптимізуючи 

їх з використанням сучасних технологій тощо) [221]. 

Модифікація реалізації повноважень НАЗК, торкнулась практично усіх 

складових його діяльності. Наприклад, Наказом НАЗК «Про затвердження 

Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»» 

від 2 квітня 2020 р., до типів захищених анонімних каналів віднесено канали  

отримання повідомлень: 

а) із використанням офіційного веб-сайту установи;  

б) із використанням електронних поштових скриньок;  

в) із використанням технології ІР-телефонії (анонімна гаряча лінія).  

Захист анонімних каналів зв’язку здійснюється шляхом побудови 

інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням комплексної 

системи захисту інформації, що має забезпечувати конфіденційність та 

гарантувати анонімність особи, яка здійснює повідомлення.   

Прогресивним слід вважати положення щодо ідентифікації, 

автентифікації та авторизації операторів шляхом використання персонального 

логіна та пароля або кваліфікованого електронного підпису, а у випадку 

використання мережевого телефонного зв’язку загального користування – 

така ідентифікація, автентифікація та авторизація взагалі не потрібна [226]. 

Специфіка діяльності НАЗК, опосередковує значний інтерес до 

недопущення та виявлення корупції у самій інституції [157]. Одним із 

способів дотримання доброчесності працівниками НАЗК, якого засновано на 

сучасних технологіях стало впровадження автоматизованого способу 

розподілу обов’язків по проведенню перевірок між працівниками НАЗК, який 

жодним чином не впливає на змістовні складові проведення перевірок. Такий 
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спосіб розприділення повноважень є автоматизованим та характеризується 

наступними ознаками: 

відбувається за допомогою спеціально створеної автоматизованої 

системи, яка є програмним комплексом; 

його спрямовано на об’єктивний та неупереджений автоматизований 

розподіл повноважень за принципом випадковості;  

облік вибору та усіх дій, що супроводжують розподіл відбувається 

автоматично; 

його може бути застосовано до: проведення перевірок щодо організації 

роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах 

місцевого самоврядування, юридичних особах публічного права; повних 

перевірок антикорупційних декларацій; спеціальних перевірок; перевірок 

звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру; перевірок з питань, що належать до повноважень 

підрозділу внутрішнього контролю; 

результати автоматизованого розподілу фіксуються у протоколі 

автоматичним способом без участі реєстратора. При цьому, доступ до 

коригування інформації у протоколі заблоковано [240]. 

 Слід зазначити, що НАЗК приділено значну увагу до вироблення нових 

способів реалізації наданих повноважень з використанням сучасних 

технологій. Доцільним є їх групування залежно від конкретного напрямку 

діяльності НАЗК, на: 

1) способи внутрішньо-організаційної діяльності НАЗК, які охоплюють 

цифровізовані підходи до ведення діловодства, організацію засідань, 

планування роботи, розприділення повноважень між уповноваженими 

особами НАЗК і тому подібне; 

2) способи правозастосовної діяльності НАЗК, які охоплюють 

цифровізовані підходи до: здійснення моніторингу та контролю за виконанням 

актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 
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держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; перевірки 

стосовно можливих фактів порушень встановлених законом обмежень щодо 

одержання подарунків, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; 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; державного контролю за 

дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних 

партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, 

виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, 

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

фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів 

виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких 

звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, 

відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю 

включених до них відомостей у порядку та в межах, визначених законом і т.д.  

Підсумовуючи, приходимо до висновку, що процеси цифрової 

трансформації торкнулись безпосередньо способів реалізації повноважень, які 

складають зміст компетенції НАЗК, модифікуючи їх у відповідному напрямі. 

Наявність інституційного забезпечення цифрової трансформації у структурі 

НАЗК та використання сучасних технологій для практично усіх його 

повноважень, свідчить про те, що вказана антикорупційна інституція 

функціонує відповідно до ідеї електронного урядування та повної 

діджиталізації.   

Зроблено висновок щодо наявного дуалістичного підходу до 

нормативного впорядкування виконання повноважень НАЗК із застосування 

цифрових технологій:  
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1) у законодавстві прямо передбачено 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);  

2) у законодавстві прямо не передбачено використання сучасних 

технологій, натомість встановлено конкретне повноваження, а вибір форми 

його реалізації деталізовано у рішеннях НАЗК (наприклад, здійснення у 

порядку та в межах, визначених законом, державного контролю за 

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

фінансового характеру).  

Виокремлено способи реалізації повноважень Національного агентства з 

питань запобігання корупції з використанням сучасних технологій залежно від 

конкретного напрямку діяльності: 1) ті, що реалізуються у межах внутрішньо-

організаційної діяльності та охоплюють цифровізовані підходи до ведення 

діловодства, організацію засідань, планування роботи, розподіл повноважень 

між уповноваженими особами тощо; 2) ті, що реалізуються в межах 

правозастосовної діяльності та охоплюють, наприклад, цифровізовані підходи 

до 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. 

 

5.3 Стан та напрями впровадження міжнародних стандартів щодо 

діяльності антикорупційних інституцій у національне законодавство 

України 

 

Корупція є тією проблемою, яка з моменту появи являється предметом 

досліджень різних міжурядових організацій з метою її поступового 
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викорінення з суспільства. Численні міжнародні нормативно-правові акти 

звертають на себе увагу, як акти, що мають на меті протидію та запобігання 

корупції, а також створюють базис створення та функціонування 

спеціалізованих антикорупційних органів та стандартів їх діяльності. Хоча 

одним з перших міжнародних документів, яким засуджуються всі види 

корупції, є ухвалена 15 грудня 1975 року резолюція Генеральної Асамблеї 

ООН 3514(ХХХ), положення стосовно створення спеціалізованих 

антикорупційних органів вперше було згадано Конвенцією ООН проти 

корупції, ухваленою Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 

31 жовтня 2003 року. Так, згідно ст. 6, що кожна держава, що є учасницею 

Конвенції, зобов’язана забезпечити, відповідно до основоположних 

принципів своєї правової системи, наявність органу або, у належних 

випадках, органів, що уповноважені забезпечувати здійснення запобігання 

корупції [116]. Беручи до уваги статус такої міжнародної організації, як 

ООН, Конвенції ООН проти корупції справедливо відведено місце єдиного 

універсального та юридично обов’язкового інструменту для боротьби з 

корупцією, а викладені в ній рекомендації щодо антикорупційних заходів 

слугують відправною точкою для формування внутрішньодержавної системи 

органів, уповноважених на здійснення антикорупційної діяльності. При 

цьому, не лише згаданий міжнародно-правовий акт розцінюється з позиції 

універсального.  

Відповідно до пояснювальної записки до проекту Закону України «Про 

запобігання корупції» 2014 року, під час прийняття Закону України «Про 

запобігання корупції» та закріплення положень про створення 

спеціалізованого превентивного антикорупційного центрального  органу 

виконавчої влади із спеціальним статусом – Національного агентства з 

питань запобігання корупції, взятими за основу правовими аспектами, окрім 

національних актів – Конституції України, Кримінального кодексу України 

та Кодексу України про адміністративні правопорушення, були три 

міжнародно-правових акти, серед яких Конвенція ООН проти корупції 
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(ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V), 

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією 

(ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V)  та 

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована 

Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-ІV). Крім того, додатково 

звертається увага, що саме створення спеціалізованого органу дозволить 

забезпечити виконання рекомендації І Групи держав проти корупції 

(GRECO), наданої за результатами Спільних Першого та Другого раундів 

оцінювання, а також відповідних рекомендацій експертів Європейської 

Комісії в рамках реалізації Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для України, та одночасно стане інструментом 

імплементації в національне законодавство положень статті 6 Конвенції ООН 

проти корупції [203]. 

Аналізуючи вказані конвенції, констатуємо, що всі вони так чи інакше 

містять згадку щодо необхідності створення спеціалізованого 

антикорупційного органу. Так, Конвенція ООН проти корупції, передбачає 

окрім створення самого антикорупційного органу, ще й наявність 

спеціальних засобів, за допомогою яких має забезпечуватися його діяльність, 

зокрема:  

a) проведення антикорупційної політики та, у належних випадках, 

здійснення нагляду та координації за її реалізацією;  

б) розширення та поширення знань з питань запобігання корупції;  

в) надання органу або органам, що уповноважені здійснювати 

запобігання корупції, необхідної незалежності, згідно з основоположними 

принципами власної правової системи, з метою надання такому органу або 

органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи 

від будь-якого неналежного впливу;  

г) забезпечення необхідних матеріальних ресурсів та спеціалізованого 

персоналу, а також належної підготовки персоналу, яка може бути потрібна 



297 
 

для виконання покладених на нього функцій з питань запобігання та протидії 

корупції [116].   

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією у ст. 20 

проголошує, що кожна держава зобов’язана вживати таких заходів, які 

можуть бути необхідними для:  

1) вжиття заходів з метою спеціалізації уповновноважених на 

здійснення боротьби із корупцією осіб;  

2) здійснення такими органами своїх функцій з ефективністю з метою 

уникнення тиску; 

3)  наявність для уповновноважених на здійснення боротьби із 

корупцією осіб необхідної самостійності що корелює з основоположними 

принципами правової системи (ст. 20 Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією [126].  

Додатковим протоколом до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією додатково запроваджено заходи, яких необхідно вжити на 

національному рівні з метою визнання протиправності наступних діянь: дача 

хабара національним арбітрам (ст. 2), одержання хабара національними 

арбітрами (ст. 3), хабарництво іноземних арбітрів (ст. 4), хабарництво 

національних присяжних засідателів (ст. 5), хабарництво іноземних 

присяжних засідателів (ст. 6). При цьому, звертається увага, що контроль за 

виконанням положень Протоколу державами здійснюється Групою держав 

проти корупції (ГРЕКО) [68]. 

Що стосується Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з 

корупцією, то її положеннями безпосередньо не передбачено стандартів та 

вимог створення спеціалізованих антикорупційних органів, натомість 

звертається увага, що кожна держава передбачає у своєму внутрішньому 

законодавстві для осіб, яким державні посадові особи під час виконання 

своїх службових обов'язків заподіяли шкоду корупційними діями, належні 

процедури отримання компенсації від держави чи, у випадку недержавних 

установ, від керівних органів таких установ (ст. 5), а також, що кожна 
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держава передбачає у своєму внутрішньому законодавстві належний захист 

проти будь-якої необґрунтованої санкції щодо працівників, які мають 

достатні підстави підозрювати корупцію та які добросовісно доповідають 

про свої підозри відповідальним особам або компетентним органам (ст. 9) 

[332]. 

У контексті дослідження, звертає на себе увагу Конвенція про боротьбу 

з корупцією за участю посадових осіб ЄС або посадових осіб держав-членів 

1997 року. Конвенцією здійснюється диференціація активної та пасивної 

корупції, вчиненої саме державними службовцями. При цьому, якщо 

пасивною корупцією є навмисна дія посадової особи, яка безпосередньо чи 

через посередника просить або отримує будь-які переваги для себе чи третьої 

сторони або приймає обіцянку такої переваги під час виконання своїх 

функцій у порушення своїх службових обов'язків (ст. 2), то активною 

корупцією визнається навмисна дія будь-якої особи, яка обіцяє або надає, 

прямо чи через посередника, будь-яку перевагу будь-якій посадовій особі для 

себе або для третьої сторони для того, щоб вона діяла або утримувалася від 

дій відповідно до під час виконання службових обов’язків (ст. 3). 

Крім того, закріплюється обов’язок кожної держави-члена ЄС 

встановити свою юрисдикцію щодо корупційних правопорушень у разі, коли:  

1) правопорушення вчинено повністю або частково на її території;  

2) правопорушник є одним із її громадян або одним із її посадових осіб;                               

3) правопорушення вчинено проти посадових осіб ЄС або національних 

посадових осіб, або проти члена інституцій ЄС, який також є його 

громадянином;  

4) правопорушник є посадовою особою ЄС, яка працює в інституції, 

агенції чи органі ЄС, штаб-квартира якої знаходиться у відповідній країні ЄС 

(ст. 7).  

При цьому, звертається увага на два важливих елементи: 1) 

застосовується принцип, згідно з яким жодна судова дія не може бути 

розпочата двічі за одне й те саме правопорушення; 2) у разі виникнення 



299 
 

спору між країнами ЄС, справа повинна бути розглянута Європейського 

Союзу. Якщо Рада не знайшла рішення протягом 6 місяців, одна зі сторін 

спору може передати справу до Суду Європейського Союзу [351].  

Окремо проаналізуємо положення міжнародних актів локального 

характеру, що регулюють деякі аспекти запобігання та протидії корупції. 

Так, Міжамериканська конвенція проти корупції з метою реалізації двох 

головних цілей – 1) сприяти та посилювати розвиток кожною з держав-

учасниць механізмів, необхідних для запобігання, виявлення, покарання та 

викорінення корупції та 2) покращувати співпрацю між державами-

учасницями для забезпечення ефективності заходів і дій із запобігання, 

виявлення, покарання та викорінення корупції під час виконання державних 

функцій, передбачає створення спеціалізованих наглядових органів з метою 

втілення сучасних механізмів запобігання та протидії корупції (ст. 3) [354].  

Звертає на себе увагу Конвенція Африканського Союзу щодо 

запобігання і боротьби проти корупції, відповідно до ст. 20 якої, на держав-

учасниць покладено обов'язок вжити необхідних заходів для забезпечення 

національними органами чи установами спеціалізації на боротьбі з 

корупцією та пов'язаними з нею правопорушеннями шляхом забезпечення 

підвищення кваліфікації персоналу для ефективного виконання ними своїх 

обов'язків. 

Крім того, додатково Конвенцією передбачено ряд заходів, 

спрямованих на боротьбу з корупцією та пов’язаними з нею 

правопорушеннями на державній службі в державах-учасницях, серед яких:  

1) Вимагати від усіх або призначених державних службовців 

декларувати свої активи під час вступу на посаду під час і після закінчення 

терміну перебування на державній службі. 

2) Створити внутрішній комітет або подібний орган, уповноважений 

розробити кодекс поведінки та контролювати його виконання, а також 

інформувати та навчати державних службовців з питань етики.  
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3) Розробити дисциплінарні заходи та процедури розслідування 

корупції та пов’язаних з нею правопорушень з метою підвищити 

ефективність відповідальних у цьому відношенні.  

4) Забезпечення прозорості, справедливості та ефективності в 

управлінні тендерними процедурами та процедурами найму на державну 

службу. 

5) Відповідно до положень національного законодавства, будь-який 

імунітет, наданий державним службовцям, не повинен бути перешкодою для 

розслідування звинувачень проти таких посадових осіб та судового 

переслідування таких посадових осіб [346]. 

При цьому, зазначимо, що окрім вказаних конвенцій та протоколів, 

міжнародними організаціями прийнято ряд міжнародно-правових актів у 

сфері запобігання та протидії корупції, серед яких Єдині правила протидії 

корупції під час фінансування політичних партій та виборчих кампаній (2003 

р.), Модельний кодекс поведінки для державних службовців (2000 р.), 

Рамкове рішення 2003 року про боротьбу з корупцією у приватному секторі 

тощо. З метою дослідження особливостей реалізації політики протидії 

корупції та створення спеціалізованих антикорупційних органів в державах 

світу, розглянемо практику втілення всіх окреслених положень міжнародних 

нормативно-правових актів. 

Однією з держав Європейського Союзу, яка має один з найвищих рівнів 

корупції та яка здійснює активні заходи, спрямовані на запобігання та 

протидію корупції є Італійська Республіка. Починаючи з 2012 року в Італії 

діє незалежний адміністративний орган, який займається боротьбою з 

корупцією та має назву Національний антикорупційний орган Італії (Autorità 

Nazionale AntiCorruzione (ANAC)). ANAC складається з п’яти членів, один з 

яких обіймає посаду президента, та які призначаються з шестирічним 

мандатом, який не підлягає поновленню. 
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Cтворений з метою виконання статті 6 Конвенції ООН проти корупції, 

Національний антикорупційний орган Італії (ANAC) первісно закріплював 

наступні обов’язки останнього:  

1) розробка стратегії запобігання корупції;  

2) контроль за антикорупційною стратегією кожного державного 

органу (шляхом ухвалення трирічних планів доброчесності та прозорості);  

3) гарантія прозорості у державних адміністраціях;  

4) гарантія доброчесності державних службовців і поширення культури 

доброчесності та законності.  

Натомість на теперішній час виокремлено чотири групи сфер 

діяльності Національного антикорупційного органу Італії (ANAC), до яких 

віднесено свій перелік обов’язків, зокрема: 

а) Запобігання корупції, що включає:  

1) розробку та впровадження Національного антикорупційного  плану;  

2) нагляд та моніторинг прийняття трирічних Антикорупційних планів 

та кодексів поведінки державних адміністрацій і державних підприємств;  

3) застосування санкцій до суб’єктів у разі неприйняття трирічних 

планів та/або кодексів;  

4) нагляд за призначенням посадових осіб із запобігання корупції та 

прозорості кожною державною адміністрацією;  

б) Чесність державних службовців, що включає:  

1) нагляд за вимогами щодо призначення державних службовців та 

конфліктом інтересів;  

2) управління скаргами викривачів;  

3) керівництво та нагляд за прийняттям Кодексів поведінки кожною 

державною адміністрацією; 

в) Прозорість, що включає:  

1) керівництво та нагляд за включенням правил прозорості до 

трирічного Антикорупційного плану кожним державним управлінням та  

державними установами;  
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2) повноваження щодо застосування санкцій у разі неприйняття таких 

правил;  

3) визначення стандартів і шаблонів обов'язкової публікації документів, 

інформації та даних, що стосуються прозорого адміністрування кожного 

суб’єкта; 

г) Державні закупівлі, що включають:  

1) нагляд за державними контрактами на роботи, послуги та 

постачання, включаючи ті, що мають регіональний інтерес, у звичайному та 

спеціальному секторах;  

2) нагляд за системою кваліфікації суб’єктів господарювання, 

включаючи повноваження щодо застосування санкцій;  

3) спільний нагляд шляхом підписання меморандуму про 

взаєморозуміння з замовниками, щоб надати підтримку в підготовці та 

проведенні тендерів, щоб запобігти злочинній діяльності;  

4) консультативна функція шляхом надання консультативних або 

обов’язкових висновків щодо законодавства та досудових справ;  

5) регуляторна функція через прийняття інструкцій, стандартних 

документів щодо тендерів та інших м’яких регуляторних інструментів, 

спрямованих на сприяння обміну інформацією та розвиток передового 

досвіду [347]. 

Для України досвід в Італії є позитивним не лише в аспекті розширення 

кількості повноважень спеціалізованої антикорупційної інституції та 

обов’язку звітування про свою діяльність перед парламентом, а й також в 

контексті надання такому органу права законодавчої ініціативи шляхом 

подання пропозицій щодо нових законів або змін до існуючих законів або 

підзаконних актів.  

Польща, як держава, що є територіально наближеною та наближеною 

за правовою системою до України, має свої особливості функціонування 

спеціалізованої антикорупційної інституції. У Польській Республіці з 2006 

року функціонує Центральне антикорупційне бюро (Centralne Biuro 
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Antykorupcyjne), який є центральним державним адміністративним органом, 

створеною з метою протидії корупції у суспільному та економічному житті, 

особливо в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, з 

метою ефективної боротьби з діяльністю, що шкодить інтересам держави 

економічного характеру.  

Основні завдання Центрального антикорупційного бюро в межах 

компетенції органу розподіляються на чотири сфери, зокрема: 

1) Оперативно-розшукова діяльність, що здійснюється з метою а) 

виявлення та запобігання випадкам невиконання положень щодо обмеження 

провадження підприємницької діяльності особами, які виконують публічні 

функції; б) документального обґрунтування та ініціювання виконання 

положень про повернення безпідставно одержаної вигоди за рахунок коштів 

Державного казначейства або інших державних юридичних осіб;  

2) Контрольна діяльність, що здійснюється з метою: а) виявлення 

фактів недотримання порядку прийняття та виконання рішень, визначених 

законом у сфері: приватизації та комерціалізації, фінансової підтримки, 

укладання державних контрактів, розпорядження майном суб’єктів 

державного фінансового сектору, суб’єктів бюджетних коштів, суб’єктів 

підприємницької діяльності з участь Державного казначейства або органів 

місцевого самоврядування, надання концесій, дозволів, суб’єктивних і 

об’єктивних пільг, пільг, преференцій, квот, плафонів, банківських 

поручительств і гарантій; б) контроль правильності та правдивості 

декларацій про майновий стан або декларацій про провадження 

підприємницької діяльності особами, які виконують публічні функції;  

3) Аналітична діяльність, що здійснюється з метою проведення 

аналітичної діяльності щодо явищ, що відбуваються у сфері компетенції 

ЦБА, та надання інформації з цього приводу Прем’єр-міністру, Президенту 

Республіки Польща, Сейму та Сенату; 
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4) Профілактична  та просвітницька діяльність, що полягає у співпраці 

Центрального антикорупційного бюро з іншими установами та неурядовими 

організаціями, які займаються питаннями корупції [350]. 

Структурно, центральне антикорупційного бюро складається з 23 

організаційних підрозділів, серед яких оперативно-розшуковий відділ, 

юридична служба, відділ управління фінансів тощо, а також дванадцять 

делегацій у містах. В апараті Бюро працює понад 1300 державних 

службовців та спеціалістів у сфері оперативної роботи, слідчої діяльності, 

аналізу, контрольної діяльності, прямих захисних заходів, захисту секретної 

інформації та персональних даних, юридичних послуг, логістики та фінансів, 

внутрішнього аудиту та безпеки, міжнародного співробітництва та безпеки, 

навчання персоналу тощо. Центральне антикорупційне бюро очолює 

відповідно Голова Бюро, який призначається на чотирирічний термін і 

звільняється з посади Прем’єр-міністром після консультації з Президентом 

Республіки Польща.  

Досвід Польщі є позитивним для України в контексті можливого 

збільшення повноважень антикорупційного органу, зокрема щодо здійснення 

оперативно-розшукової та просвітницької діяльності, а також щодо 

функціонування розгалужених спеціалізованих структурних підрозділів 

антикорупційного органу, а також територіальних органів, практика 

створення яких у складі Національного агентства з питань запобігання 

корупції поки що відсутня.  

Ще однією державою, на досвід створення антикорупційних органів якої 

необхідно звернути увагу, є Австралія, в якій функції органу, уповноваженого 

на здійснення запобігання та протидії корупції, покладені на Австралійську 

комісію з доброчесності правоохоронних органів (ACLEI). Комісія здійснює 

свою діяльність з 2006 року та має статус спеціалізованої державної установи 

Австралії, роль якої полягає у підтримці Уповноваженого з доброчесності 

правоохоронних органів при виявленні, запобіганні та  розслідуванні проблем 

корупції в правоохоронних органах, зокрема Австралійська комісія з питань 
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конкуренції та захисту прав споживачів, Австралійська кримінально-

розвідувальна комісія, Федеральна поліція Австралії тощо. 

При цьому, інформація про корупцію може надходити від представників 

громадськості, членів уповноважених відомств, а також від власних ініціатив 

Австралійської комісії з доброчесності правоохоронних органів. Керівники 

відомств, які знаходяться під юрисдикцією Комісії, також повинні повідомляти 

Уповноваженого з доброчесності про будь-які проблеми з корупцією, які 

виникають у їхніх відомствах. Будь-яка інформація, яка вказує на те, що 

корупція мала місце, має місце або може мати місце, може бути досліджена 

Уповноваженим з доброчесності шляхом різноманітних методів, серед яких: 

примусові збори інформації та повідомлення, перехоплення телекомунікацій і 

доступ до даних, електронне спостереження, ордери на обшук, ретельна 

перевірка записів про фінансові операції тощо.  

Незвичним є те, що у разі виявлення доказів вчинення державними 

службовцями імовірного корупційного правопорушення, Уповноважений з 

доброчесності має певного роду адміністративний розсуд щодо вирішення 

кожного корупційного питання та може обрати один або декілька варіантів 

можливих дій, зокрема:  

1) самостійно розслідувати питання корупції;  

2) розслідувати питання корупції спільно з іншим відомством;  

3) передати питання корупції до правоохоронного органу для 

внутрішнього розслідування;  

4) передати питання корупції в інше агентство, наприклад державне 

агентство доброчесності або інше державне агентство, для розслідування;  

5) не вживати подальших дій [348]. 

Для Української держави досвід Австралії є позитивним 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, 
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зокрема спостереження, обшуків, перехоплення інформації та, відповідно, 

розмежування компетенції з Національним агентством. 

Аналізуючи вказане приходимо висновку, що станом на теперішній час 

серед усього масиву міжнародно-правових актів, ратифікованими та, 

відповідно, втіленими у вітчизняне законодавство є лише одиниці, прийняті 

компетентними міжнародними установами, що частково відповідає досвіду 

розвинених держав з даного питання. 

Встановлено, що усі міжнародно-правові акти, що регламентують 

окремі аспекти сфери запобігання та протидії корупції доцільно 

класифікувати: 1) залежно від суб’єкта прийняття на тих, що прийняті Радою 

Європи (Кримінальна конвенція про боротьбу проти корупції), 

Європейським Союзом (Конвенція 1997 року про боротьбу з корупцією за 

участю посадових осіб ЄС або посадових осіб держав-членів, Рамкове 

рішення 2003 року про боротьбу з корупцією у приватному секторі), ООН 

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

нормативно-правового акту на конвенції, протоколи, рішення, резолюції; 3) 

за характером на 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).  

У цій частині дослідження обґрунтовано, що напрями впровадження 

міжнародних стандартів щодо діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції в Україні зводяться до таких тенденцій: 1) формування 

ефективного антикорупційного законодавства з визначенням 

адміністративно-правових стандартів поведінки службовців; 2) детальне 

розмежування компетенції спеціалізованих органів із запобігання та протидії 

корупції; 3) демонстрація антикорупційної політики шляхом взаємодії з 

представниками громадськості; 4) впровадження нульової толерантності до 

корупції; 5) налагодження міжвідомчого співробітництва між 
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спеціалізованими органами із запобігання та протидії корупції та 

правоохоронними органами, іншими органами державної влади, судовими 

органами тощо. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Дослідивши напрями удосконалення діяльності Національного 

агентства з питань запобігання корупції ми дійшли до таких висновків. 

Виокремлено форми впливу інститутів громадянського суспільства на 

діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції: 1) 

подання повідомлень щодо вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, а також наявні форми конфлікту інтересів;  2) 

отримання від уповноважених суб’єктів інформації щодо діяльності по 

запобіганню корупції; 3) ініціювання та проведення громадської 

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів 

нормативно-правових актів; 4) можливість участі у парламентських 

слуханнях та інших заходах з 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. 

Виявлено відсутність узгодженості між положеннями профільного 

антикорупційного законодавства та законодавства про звернення громадян 

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

Зазначено, що вказані категорії позначають звернення, предметом яких є 

суспільні відносини, пов’язані з корупцією.  

Виокремлено ознаки, що характерні для повідомлень про корупцію, а 

саме: 1) мають на меті недопущення, відвернення та сприяння виявленню 

ознак корупції та порушень антикорупційних вимог, заборон, обмежень; 2) 

суб’єктом подання можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи, 

громадські об’єднання та їх члени; 3) подаються до Національного агентства 
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з питань запобігання корупції, а також до підприємств, установ чи 

організацій, якщо це стосується їх діяльності; 4) антикорупційні 

повідомлення можуть подаватись анонімно; 5) законом передбачено 

спеціальні механізми захисту для тих, хто подає повідомлення про корупцію.  

Проаналізовано використання сучасних технологій у межах 

правозастосовної діяльності Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Для порівняння в роботі Національного агентства з питань 

запобігання корупції використані й інші електронні інструменти, які є  

способом відображення дотримання Національним агентством з питань 

запобігання корупції принципу прозорості та забезпечення доступу до 

інформації громадян, але не окремими повноваженнями (наприклад, «База 

знань» та «Антикорупційний портал»).  

Міжнародно-правові акти, що регламентують окремі аспекти сфери 

запобігання та протидії корупції класифіковано: 1) залежно від суб’єкта 

прийняття на тих, що прийняті Радою Європи (Кримінальна конвенція про 

боротьбу проти корупції), Європейським Союзом (Конвенція 1997 року про 

боротьбу з корупцією за участю посадових осіб ЄС або посадових осіб 

держав-членів, Рамкове рішення 2003 року про боротьбу з корупцією у 

приватному секторі), ООН (Конвенція ООН про запобігання корупції); 2) 

залежно від форми нормативно-правового акту на конвенції, протоколи, 

рішення, резолюції; 3) за характером на 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).  

Обґрунтовано, що напрями впровадження міжнародних стандартів 

щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в 

Україні зводяться до таких тенденцій: 1) формування ефективного 

антикорупційного законодавства з визначенням адміністративно-правових 
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стандартів поведінки службовців; 2) детальне розмежування компетенції 

спеціалізованих органів із запобігання та протидії корупції; 3) демонстрація 

антикорупційної політики шляхом взаємодії з представниками 

громадськості; 4) впровадження нульової толерантності до корупції; 5) 

налагодження міжвідомчого співробітництва між спеціалізованими органами 

із запобігання та протидії корупції та правоохоронними органами, іншими 

органами державної влади, судовими органами тощо. 
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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 
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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 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 
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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 

має на меті 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. 

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 



313 
 

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 розтлумачено в якості 

регламентованого нормами антикорупційного законодавства та службового 

права 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 
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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 

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. 



315 
 

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 

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 
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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; 
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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. 

18. Запропоновано внесення змін до Закону України «Про запобігання 

корупції» шляхом доповнення його: 

Статтею «Завдання Національного агентства з питань запобігання 

корупції» з таким змістом:  

«До основних завдань Національного агентства з питань запобігання 

корупції віднесено: 1) забезпечення формування і реалізація державної 

політики у сфері запобігання корупції; 2) реалізація заходів запобігання 

корупції; 3) ведення повноважень щодо адміністрування державних реєстрів, 

держателем яких виступає Національне агентство з питань запобігання 

корупції; 4) реалізація просвітницької роботи, направленої на запобігання 

корупції». 

Статтею «Принципи діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції» з таким змістом: 

«Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції 

ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної 

влади, безперервності, відкритості та прозорості. 

2. Національне агентство з питань запобігання корупції реалізує надані 

повноваження на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

3. Національне агентство з питань запобігання корупції регулярно 

інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, 

залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне 

значення. Прийняття Національним агентством з питань запобігання корупції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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актів, що містять інформацію з обмеженим доступом, можливе лише у 

випадках, визначених законом, у зв’язку із забезпеченням національної безпеки 

та оборони України.  

Проекти нормативно-правових актів Національного агентства з питань 

запобігання корупції оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом 

України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених 

законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх 

підготовки». 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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