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ЩОДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
В УКРАЇНІ  

Однією із складових боротьби зі злочинністю є ефективна робо-
та спеціалізованих суб’єктів протидії корупції, які покликані захища-
ти гарантовані Конституцією України права і свободи громадян та 
інтереси держави. Реформування судової і правоохоронної систем, 
налагодження роботи спеціалізованих суб’єктів з урахуванням пози-
тивного досвіду зарубіжних країн є необхідним кроком підвищення 
ефективності запобігання корупції. З метою створення цілісної, вну-
трішньо узгодженої системи протидії корупції в Україні була внесена 
частина необхідних змін до законів, що регулюють діяльність право-
охоронних органів та утворена низка нових суб’єктів такої діяльності. 

До спеціалізованих суб’єктів протидії корупції в Україні нале-
жать: НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, Вищий антикорупційний суд [1–5]. 
Одним з напрямів діяльності СБУ [6], ДБР [7], а в майбутньому і 
Бюро фінансових розслідувань [8] є протидія корупційним злочи-
нам [9].  

Разом з тим, проведений системний аналіз функцій таких дер-
жавних органів як СБУ і НАБУ, свідчить про часткове дублювання їх 
завдань та повноважень. З одного боку, монополія на розслідування 
хабарництва та зловживань може створити корупційні ризики, з 
іншого – дублювання функцій може негативно позначитись на ефе-
ктивності розслідування корупційних злочинів. 

В останній час в країні активно обговорюються питання про 
створення нового спеціального державного органу з протидії кору-
пції і злочинності у сфері економіки – Бюро фінансових розсліду-
вань. На нашу думку його створення і функціонування доцільно 
прискорити, оскільки цей орган має ті самі повноваження, що й 
податкова міліція і вони не притаманні іншим державним органам. 

Спеціалізовані суб’єкти протидії корупції здійснюють міжнаро-
дне співробітництво з Інтерполом [10] та Європолом (Європейське 
поліцейське відомство) [11]. Підписання Україною у м. Гаазі (Нідерла-
нди) 14.12.2016 Угоди між Україною та Європейським поліцейським 
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офісом про оперативне і стратегічне співробітництво (набула чин-
ності 12.07.2017) [12] дозволить істотно розширити формат спів-
праці, зокрема, активізувати обмін оперативною інформацією в 
рамках кримінальних проваджень та створення можливостей для 
спільних заходів з розслідування злочинів та пошуку осіб, причет-
них до скоєння злочинів; здійснювати обмін спеціальними знання-
ми, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, 
інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, інформа-
цією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних за-
ходах, а також надання консультацій та підтримки в рамках кримі-
нальних проваджень. 

Отже, нагляд за дотриманням держслужбовцями норм закону 
мають здійснювати спеціалізовані суб’єкти протидії корупції. до 
них в Україні належать: НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, Вищий антикору-
пційний суд. Одним з напрямів діяльності СБУ, а в майбутньому 
ДБР і СФР є протидія корупційним злочинам. Для ефективної дія-
льності цих органів необхідно забезпечити: активізацію й ефекти-
вне застосування заходів запобігання корупційним правопору-
шенням, мінімізацію некомпетентності і непрофесіоналізму у дія-
льності співробітників правоохоронних органів і суду, наявність 
належного фінансового, матеріально-технічного та іншого ресур-
сного забезпечення функціонування спеціалізованих суб’єктів 
протидії корупції, наявність чіткого й узгодженого правового ре-
гулювання їх діяльності. Проведений аналіз доводить, що доціль-
но створити у структурі державних спеціалізованих органів у сфе-
рі протидії корупції Бюро фінансових розслідувань. 
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КРИПТОВАЛЮТОЮ  
В УКРАЇНІ1 

Економіка XXI ст. ознаменувалася входженням в «еру цифрових 
технологій», коли інформатизація економічних процесів стала пог-
либлюватися з кожним роком, а в 2009 році світова спільнота вперше 
заговорила про віртуальну валюту. З тих пір низка міжнародних 

                                                             
1 Тези підготовлено на виконання теми фундаментального наукового 

дослідження НДІ ВПЗ «Стратегія зменшення можливостей вчинення зло-
чинів: теорія та практика». 
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