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оскільки за необхідності вони отримують свідоцтво про засудження, яке свідчить 

про притягнення особи до відповідальності. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 

 

Актуальність даної теми- висвітленняпитань боротьби з корупцією в нашій 

державі та шляхів її подолання. Розглянута діяльність антикорупційних органів, 

наданих їм прав  та можливостей. Тому в Україні існує система антикорупційних 

суб’єктів, завданням яких є безпосередньо боротьба та протидія корупції.  
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Корупція в Україні стоїть чи не найпершому місці серед проблем нашої 

держави.Кожен із громадян України має бути ознайомлений із юридичною 

відповідальністю за скоєння злочинів в економічній сфері,щоб надалі їх не 

вчиняти.  

Національне антикорупційне бюро України (далі - НАБУ) є державним 

правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 

Завданням НАБУ є протидія кримінальним корупційним 

правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять 

загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом 

заходів щодо протидії корупції[2].  

Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII «Про Національне 

антикорупційне бюро України» регламентовано повноваження директора (стаття 

8) і директорів територіальних управлінь (частина 2 статті 9), обов’язки (стаття 

16), права (стаття 17) НАБУ. Окремого розділу чи статті, яка б визначала 

повноваження НАБУ, у зазначеному законі немає. Водночас у частині 3 статті 17 

цього закону зазначено, що НАБУ може мати інші повноваження, пов’язані з 

виконанням ним своїх обов’язків. Таким чином, повноваження НАБУ, на відміну 

від повноважень поліції та прокуратури, визначено через юридичні обов’язки[2].  

На мою думку, доцільно встановлювати повноваження НАБУ крізь призму 

його завдань як повноваження у таких сферах якпопередження, припинення, 

виявлення, розкриття та розслідування корупційних правопорушень, віднесених 

до його підслідності. 

Однією з суттєвих ідей у системі публічної адміністрації стало створення 

НАБУ як автономного органу з правоохоронними функціями, що має значні 



 

 

192 

 

 

переваги в порівнянні з існуючими правоохоронними органами. Даний 45 орган 

розглядається суспільством як можливість відійти від застарілої неефективної 

практики у протидії корупційним правопорушенням та досягти кращих 

результатів на цьому напрямі. Вбачається, що на відміну від всіх існуючих 

правоохоронних органів, можливе формування суспільної довіри до зазначеного 

органу та широка підтримка суспільства, оскільки він ще не віднесений 

суспільною думкою до неефективних та корумпованих  державних інституцій. 

Вагомим плюсом створення даного органу стало те, що через свою автономність 

він не залежить від корупційних та політичних впливів, а також є незалежним від 

інших державних органів, що дозволить йому безперешкодно втручатися у їхню 

діяльність при виявленні, розкритті та припиненні корупційних правопорушень 

серед державних службовців. 

Тому,коли не існувало НАБУ у період з 2001–2010 років наявні зміни у 

сфері економічних злочинів:  

-у період з 2001 по 2005 роки число злочинів,котрі були зафіксовані збільшилася 

до 8 %, з 2005 по 2010 роки (крім 2007 р.) – зменшилася на 20 %. У зв’язку з 

внесенням у 2011 р. значних змін до КК України в частині кримінальної 

відповідальності за економічні злочини, а також у зв’язку зі змінами у веденні 

статистичної звітності щодо вказаної категорії злочинів визначення та 

порівняння показників економічної злочинності в період з 2011 по 2015 роки 

виявляється досить проблематичним. Єдиної статистичної звітності щодо доказів 

злочинів у сфері економіки в Україні наразі не існує.  

Відповідно до спостережень Генеральної прокуратури України за останні 

п’ять років число правопорушень в сфері господарської діяльності, які посідають 

головне місце у структурі економічної злочинності, зменшилася майже вдвічі – з 

6026 кримінальних правопорушень у 2013 році до 3320 у 2017 році. [3]. 
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Висновок: НАБУ є суб’єктом запобігання корупції тому, бо 

Антикорупційне бюро є єдиним органом в державі, який створений 

безпосередньо з метою захисту громадян від корупційної діяльності з боку влади 

і, я вважаю, що їм вдасться подолати корупцію у нашій країні. Тому можна дійти 

до такої думки, що НАБУ є досить ефективним правоохоронним органом, який 

запобігає корупції зі сторони владних суб’єктів та бориться за права громадян 

України.Тому,НАБУ є одним з головних органів боротьби з корупцією в 

Україні,котрий,на мою думку,зрештою зможе побороти корупцію  в Україні. 
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