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НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Виявлено проблеми взаємодії суб’єктів у системі боротьби з корупцією в Україні. Дослі-
джено чинне законодавство у сфері боротьби з корупцією та основні проблеми боротьби 
з цим явищем. Проаналізовано інституційну базу у сфері протидії корупції, основні функції 
суб’єктів системи боротьби з корупцією в Україні та проблеми взаємодії суб’єктів системи. 
Також виокремлено превентивну функцію Національного агентства з питань запобігання 
корупції та перспективи роботи цього органу на 2017 рік.

Ключові слова: антикорупційна політика; корупція; превентивна функція; система бо-
ротьби з корупцією; суб’єкти системи.

Постановка проблеми. Ставши на шлях інтеграції до Європейського 
співтовариства, Україна взяла на себе низку зобов’язань, найпріоритетнішим 
з яких є ефективна, безкомпромісна та постійна боротьба з корупцією, що пе-
решкоджає всебічному розвитку всіх сфер життя в нашій державі. З цією ме-
тою створено інституції, які здійснюють боротьбу з вказаним явищем. Так, 
у Генеральній прокуратурі України створено Спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру (на правах самостійного структурного підрозділу) та окремо – 
Національне антикорупційне бюро України, які є силовими структурами і 
здійснюють розслідування та покарання винних у корупційних діяннях осіб. 
Проте є ще одне відомство, яке займає одне з чільних місць в антикорупцій-
ній боротьбі в Україні – Національне агентство з питань запобігання коруп-
ції, що реалізовує превентивну функцію, до сфери діяльності якого входять 
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запобігання та виявлення корупції, декларування доходів та видатків, вияв-
лення конфлікту інтересів, а також протидія політичній корупції. Тож статтю 
буде присвячено взаємодії між цими інститутами, а також іншими органами 
державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему боротьби з коруп-
цією досліджували такі провідні науковці, як Г. Божок [1], О. Захарчук [2], 
Т. Ільєнок [3], А. Левченко [4], А. Новак [5], Д. Сірик [6], С. Шатрава [7] та інші. 
Проте питання взаємодії органів влади у боротьбі з корупцією на сьогодні 
вкрай актуальні та потребують наукового моніторингу і супроводу, що стало 
мотивом вибору теми наукової статті.

Мета статті – виявити проблеми взаємодії суб’єктів у системі бороть-
би з корупцією в Україні. Відповідно до поставленої мети необхідно виріши-
ти низку завдань, а саме: дослідити чинне законодавство у сфері боротьби 
з корупцією; виявити основні проблеми боротьби з цим явищем в Україні, 
основні функції суб’єктів системи боротьби з корупцією; проаналізувати ін-
ституційну базу у сфері протидії корупції та проблеми взаємодії суб’єктів 
системи; виокремити превентивну функцію Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції та перспективи роботи цього органу на 2017 рік.

Виклад основного матеріалу дослідження. Український дослідник 
А. Новак зазначає, що корупція як соціальне явище має низку причин ви-
никнення й поширення в економічній, політичній та соціально-структурній 
організації суспільства. Переважна більшість її наслідків відчувається в ре-
альному соціальному житті, позначається на його рівні, ступені захищеності 
громадян, забезпеченості їхніх прав і свобод. Метою антикорупційної полі-
тики в Україні повинні стати зменшення рівня та локалізації корупції в су-
спільстві, зміна її характеру, обмеження її впливу на соціально-політичні та 
економічні процеси [5]. З такою думкою неможливо не погодитися, оскільки 
боротьба із цим явищем повинна відбуватися з розумінням того, що осно-
вним об’єктом, який потерпає від корупції та її наслідків, є пересічний гро-
мадянин. Тому ефективна державна політика в цій сфері є одним із основних 
чинників турботи державної влади про громадян.

У 2014 році в Україні було суттєво оновлено антикорупційне законодав-
ство. Основними нормативно-правовими актами у вказаній сфері є Анти-
корупційна стратегія на 2014–2017 роки, затверджена Законом України від 
14 жовтня 2014 року № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» та Зако-
ном України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції». 
Також були прийняті нові закони, зокрема від 18 лютого 2016 року № 1019 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального ко-
дексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій допо-
віді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібе-
ралізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удо-
сконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації»; 
від 10 листопада 2015 року № 3040 «Про Національне агентство з питань 
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виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів»; від 12 листопада 2015 року № 794-VIII «Про Державне 
бюро розслідувань»; від 8 жовтня 2015 року № 731-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політич-
ній корупції»; від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»; 
від 3 листопада 2015 року № 743-VIII «Про запобігання впливу корупційних 
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань». Такий стан 
справ свідчить про послідовне здійснення державної політики та реформ у 
системі протидії корупції.

Отже, основним документом, що регулює боротьбу з корупцією, є «Анти-
корупційна стратегія на 2014–2017 роки».

Головний акцент у Стратегії робиться на наступні аспекти [8]:
– попередження корупції в законодавчій, виконавчій та судовій гілках 

 влади; 
– системна реформа органів кримінального правосуддя; 
– підвищення ролі громадянського суспільства та обізнаність громад-

ськості з негативними наслідками корупції; 
– залучення громадськості та бізнесу до моніторингу зусиль щодо бороть-

би з корупцією. 
Слід зазначити, що відмінністю Стратегії від попередніх антикорупційних 

документів є те, що вона регламентує подання щорічного публічного звіту 
про хід її виконання та передбачає показники ефективності реалізації анти-
корупційної боротьби.

У Законі України «Про запобігання корупції» [9] відображено радикальне 
зрушення у системі боротьби з корупцією в країні. Цей Закон вимагає нових 
правил, комплексного і збалансованого підходу до контролю заходів щодо бо-
ротьби з корупцією шляхом забезпечення більшої ефективності парламент-
ського контролю, збалансування відповідальності президентського контро-
лю, органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій, а також ефективно-
го громадського контролю. Запропоновані нововведення розширили список 
превентивних бар’єрів та заборон для державних службовців. Закон вводить 
нову систему фінансового контролю за станом майна державних службовців: 
їхні декларації повинні публікуватися он-лайн у вільному доступі та переві-
рятися незалежним органом. Закон врегульовує питання антикорупційних 
обмежень у процесі присвоєння корпоративних можливостей, отримання 
подарунків, вторинної зайнятості, спільної роботи близьких осіб та питання, 
що стосуються припинення державної служби. Для тих державних службов-
ців, котрі не можуть пояснити їхні надмірні витрати, передбачені відчутні 
санкції [8].

Основними неподоланими проблемами у цій сфері, які також зазначені у 
Законі України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», залишаються:

– пасивне співробітництво України в напрямі налагодження ефективної ско-
ординованої політики щодо протидії корупції серед держав – учасниць Кон-
венції Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року 
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(про це неодноразово зазначали експерти Transparency International – 
Україна);

– неналежне виконання Україною вимог міжнародно-правових інструмен-
тів щодо партнерства влади та громадянського суспільства у сфері анти-
корупційної політики (попри прийняття цілої низки нормативно-правових 
 актів у жодному з них не прописаний чіткий механізм взаємодії держави та 
громадських організацій у напрямі протидії корупції; не виконується або ж 
затягується виконання рекомендацій антикорупційних громадських орга-
нізацій; відсутній акт Кабінету Міністрів України щодо схвалення загально-
національної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, 
розробка якого чітко передбачена Законом України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–
2017 роки»); 

– корупціогенність виборчого законодавства, зокрема: недосконалість за-
конодавства щодо фінансування виборчих кампаній та політичних партій, 
відсутність належного правового регулювання щодо запобігання конфлікту 
інтересів у діяльності виборних осіб та прозорих засад лобіювання [10].

Як бачимо, в Україні напрацьована значна законодавча база з питань попе-
редження та боротьби з корупцією, що свідчить про послідовне здійснення 
державної політики та реформ у системі протидії корупції. Проте є і певні 
недоліки, які необхідно усувати, на що повинні спрямовуватися зусилля всієї 
системи боротьби з цим явищем.

З огляду на викладене слід розглянути інституційне середовище, що фор-
мує систему боротьби з корупцією в Україні.

У старій системі боротьби з корупцією формально діяли численні антико-
рупційні органи. Генеральна прокуратура України, міліція, Служба безпеки 
України, Військова служба правопорядку в Збройних силах, а також мережа 
органів внутрішньої безпеки, аудиту, фінансового та іншого контролю. Про-
те рівень довіри громадян до всіх національних установ та структур, призна-
чених для «запобігання та боротьби з корупцією», був надзвичайно низьким. 
За даними соціологічних опитувань, рівень довіри українського суспільства 
до цих органів упродовж багатьох років коливався в межах 7–15%, при цьому 
міліція та прокуратура займали останні місця [8].

Сучасну систему формують новостворені спеціалізовані органи, серед 
яких – Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Націо-
нальне антикорупційне бюро України (НАБУ) та спеціалізована антикоруп-
ційна прокуратура (САП), а також інші органи, які виконують функції щодо 
боротьби з корупцією в Україні.

Варто зазначити, що одним із ключових уроків попередніх антикорупцій-
них реформ в Україні є неефективність спроб змінити систему шляхом ре-
формування окремих структур чи процесів, а не загальну ситуацію в політи-
ці, суспільстві та сфері безпеки. Через повну суспільну недовіру до колишньої 
влади загалом і антикорупційних органів зокрема було неможливо досягти 
будь-яких помітних системних успіхів у подоланні корупції [8].
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Основним напрямом, якого необхідно дотримуватись в Україні, є налаго-
дження ефективної взаємодії всіх суб’єктів системи боротьби з корупцією. 

Проте через недосконалість антикорупційного законодавства існує част-
кове протистояння між вказаними суб’єктами, що суттєво гальмує процес ви-
корінення корупції і боротьби з цим явищем.

Прикладом зазначеного стало затвердження Порядку проведення контр-
олю та повної перевірки електронних декларацій чиновників, під час якого 
спостерігалося певне незрозуміле протистояння між Міністерством юстиції 
та НАЗК. Проте критика Міністра юстиції щодо роботи НАЗК є безпідставною 
і свідчить про неузгодженість у роботі двох відомств, що негативно впли-
ває на довіру громадян до всієї системи запобігання корупції в Україні. Варто 
звернути увагу на те, що НАЗК відрізняється від інших органів, які реалізо-
вують силову та каральну функції. НАЗК виконує превентивну функцію, що є 
вкрай важливою, адже запобігання цьому явищу є одним із ключових прин-
ципів боротьби, які ставить перед собою не тільки Україна, а й провідні євро-
пейські країни. Попередження – це основа зазначеної політики.

У своїй превентивній ролі НАЗК у 2017 році ставить перед собою такі за-
вдання [11]: 

– забезпечення ефективної роботи превентивних антикорупційних під-
розділів; 

– запровадження антикорупційних програм у діяльності органів держав-
ної влади; 

– підвищення рівня стандартів доброчесності чиновників; 
– забезпечення ефективного функціонування Єдиного державного реє-

стру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, з метою здійснення ефективного контролю за 
дотриманням вимог законодавства щодо подання е-декларацій, належної 
перевірки поданих декларацій та виявлення фактів порушення вимог фінан-
сового контролю;

– удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами 
задля забезпечення прозорості фінансування політичних партій з обмежен-
ням впливу приватного капіталу на політику та публічності інформації про 
фінансування діяльності політичних партій; 

– отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, оформлення допуску та надання доступу до неї від-
повідним співробітникам Національного агентства з метою здійснення все-
бічного контролю поданих декларацій громадян, у тому числі співробітників 
правоохоронних органів;

– моніторинг рівня корупції в Україні відповідно до затвердженої Методи-
ки стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні; 

– розробка нової антикорупційної стратегії на основі аналізу результатів 
оцінювання рівня корупції в Україні та стану виконання чинної стратегії, дія 
якої закінчиться у 2017 році.

Таким чином, для забезпечення належного функціонування системи бо-
ротьби з корупцією в Україні необхідно усунути недоліки законодавства у 
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цій сфері та покращити взаємодію всіх суб’єктів вказаної системи, що сприя-
тиме більш ефективній роботі і посилюватиме довіру громадськості до робо-
ти антикорупційних органів.

Висновки. Отже, проведене дослідження дає змогу зробити певні уза-
гальнення та висновки. Всі зусилля у боротьбі з корупцією в Україні повинні 
відбуватися з розумінням того, що передусім від її наслідків потерпає пере-
січний громадянин. Тому ефективна державна політика в цій сфері є одним 
із основних чинників турботи державної влади про громадян. Після Револю-
ції Гідності боротьба з корупцією стала найбільш пріоритетним напрямом 
євроінтеграції України. Про це свідчить прийняття низки антикорупційних 
законів та створення інституцій для попередження та боротьби з корупцією. 
Головним документом, що регулює боротьбу з корупцією, є «Антикорупційна 
стратегія на 2014–2017 роки». Відмінністю Стратегії від попередніх антико-
рупційних документів є те, що вона регламентує подання щорічного публіч-
ного звіту про хід її виконання та передбачає показники ефективності реа-
лізації антикорупційної боротьби. До системи запобігання корупції в Україні 
входить значна кількість суб’єктів, які виконують функції, що покликані бо-
ротися з цим негативним явищем в нашій державі. Основними проблемами 
у боротьбі з корупцією є: пасивне співробітництво України в напрямі налаго-
дження ефективної скоординованої політики щодо протидії корупції серед 
держав – учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, 
неналежне виконання Україною вимог міжнародно-правових інструментів 
щодо партнерства влади та громадянського суспільства у сфері антикоруп-
ційної політики та корупціогенність виборчого законодавства. Ключовим 
напрямом, який необхідно реалізувати в Україні, є налагодження ефективної 
взаємодії всіх суб’єктів системи боротьби з корупцією. Тож для забезпечення 
належного функціонування системи боротьби з корупцією в Україні необхід-
но усунути недоліки законодавства у вказаній сфері та удосконалити взаємо-
дію всіх суб’єктів зазначеної системи, що сприятиме більш ефективній роботі 
і посилюватиме довіру громадськості до роботи антикорупційних органів.
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В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ

Выявлены проблемы взаимодействия субъектов в системе борьбы с коррупцией в Укра-
ине. Исследованы действующее законодательство в сфере борьбы с коррупцией и основные 
проблемы борьбы с этим явлением. Проанализированы институциональная база в сфере 
противодействия коррупции, основные функции субъектов системы борьбы с коррупцией в 
Украине и проблемы взаимодействия субъектов системы. Также выделены превентивная 
функция Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и перспективы 
работы этого органа на 2017 год.
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The article revealed issues of interaction in the system of combating corruption in Ukraine. 
RESEARCH existing legislation in the fight against corruption and identified the major problems 
of dealing with this phenomenon in Ukraine. The author analyzed the institutional framework in 
combating corruption, showed the basic functions of the system of combating corruption in Ukraine 
and carried out analysis of the problems of interaction of the system. The authors also managed to 
isolate the preventive function of National Agency on Corruption Prevention and prospects of that 
body in 2017.
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