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Корупція як негативне соціальне явище міцно увійшло в 
життя нашої держави. Про причини і наслідки такої суспіль-
ної хвороби сказано багато, проте дієвого механізму профілак-
тики і боротьби з нею допоки вироблено не було. Володіння 
адміністративною владою відкриває широкі можливості для 
зловживання нею, будь то у формі протекціонізму, незаконно-
го придбання різних соціальних благ і різного роду привілеїв, 
корупції тощо. Це випливає з самої суті адміністративної вла-
ди, анонімності, що характеризується, безособовістю, величез-
ним впливом майже у всіх галузях суспільного життя, часто 
зрощенням з економічною владою, володінням інформацією з 
найбільш важливих проблем, що стоять перед суспільством, 
арсеналом примусових засобів [1, с. 19]. 

Проблемами антикорупційної діяльності держави займа-
лись ряд вчених з аміністративного права України та зарубі-
жжя, фахівці з державного управління та кримінального пра-
ва, зокрема праці В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, 
Ю. П. Битяка, І. Л. Бородіна, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, 
М. С. Кельмана, Л. В. Коваля, Ю. М. Козлова, та інших вчених. 

Заборона здійснення корупційних діянь в Україні перед-
бачена Законом «Про запобігання корупції». Згідно зі ст. 1 цьо-
го закону, корупційне правопорушення - умисне діяння, що 
містить ознаки корупції, за яке законом передбачено криміна-
льну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну 
відповідальність. Під корупцією закон розуміє використання 
суб’єктами відповідальності їх службових повноважень та по-
в'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомір-
ної вигоди або прийняття обіцянки (пропозиції) такої вигоди 
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для себе чи інших осіб. Неправомірною вигодою є грошові 
кошти або інші переваги, пільги, послуги, нематеріальні акти-
ви, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без за-
конних на те підстав. 

Відповідно до Закону «Про запобігання корупції», 
суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення в 
Україні є: особи, уповноважені на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування (у тому числі Президент Ук-
раїни, народні депутати, урядовці, судді); посадові особи юри-
дичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату 
за рахунок державного чи місцевого бюджету; особи, які на-
дають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, експерти, арбіт-
ражні керуючі, третейські судді тощо); посадові особи інозем-
них держав, міжнародних організацій; посадові особи і 
працівники юридичних осіб (у разі одержання ними неправо-
мірної вигоди або надання ними такої вигоди особам, зазна-
ченим вище) тощо. Досить широке коло суб’єктів правопору-
шення вимагає прискіпливого аналізу та контролю за 
діяльністю правоохоронних органів як в середини держави, 
так і за її межами. 

Наразі створено цілий ряд органів державної влади, які 
покликані зробити наше суспільство і державу вільними від 
корупції: центральний орган виконавчої влади України зі спе-
ціальним статусом - Національне агентство з питань запобі-
гання корупції [2]; Урядовий уповноважений з питань антико-
рупційної політики [3] - посадова особа Кабінету Міністрів 
України, яка забезпечує підготовку і подання пропозицій щодо 
спрямування і координації роботи органів виконавчої влади із 
запобігання і протидії корупції тощо.  

Національне антикорупційне бюро України створено від-
повідно до Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро» 2014 року. Цим Законом визначно, що воно є держав-
ним правоохоронним органом, на який покладається попере-
дження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, 
а також запобігання вчиненню нових. 

Головне завдання Національного антикорупційного бюро 
вже дещо звужує коло корупційних деліктів, говорячи про 
протидію суто кримінальним корупційним правопорушенням, 
які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та становлять загрозу національній безпеці [4]. 



Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми. 

Харків, 2017 

176 

Компетенцією Національного антикорупційного бюро Ук-
раїни є широкий спектр повноважень щодо запобігання, при-
пинення та розслідування кримінальних корупційних право-
порушень, зокрема:1) здійснення оперативно-розшукових 
заходів з метою попередження, виявлення, припинення та ро-
зкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до 
його підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, 
витребуваних від інших правоохоронних органів; 2) здійснен-
ня досудового розслідування кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до його підслідності, а також проводення 
досудового розслідування інших кримінальних правопорушень 
у випадках, визначених законом; 3) вжиття заходів щодо ро-
зшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути 
предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у криміна-
льних правопорушеннях, віднесених до підслідності Націона-
льного бюро, здійснення діяльності щодо зберігання коштів та 
іншого майна, на яке накладено арешт; 4) взаємодія з іншими 
державними органами, органами місцевого самоврядування 
та іншими суб’єктами для виконання своїх обов’язків; 5) здій-
снення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення 
та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню криміна-
льних правопорушень, віднесених до підслідності Національ-
ного бюро; 6) забезпечення особистої безпеки працівників На-
ціонального бюро та інших визначених законом осіб, захист 
від протиправних посягань на осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві, у підслідних йому кримінальних право-
порушеннях; 7) забезпечення на умовах конфіденційності та 
добровільності співпраці з особами, які повідомляють про ко-
рупційні правопорушення. 

Також до їх повноважень відносять і кадрові питання. 
Адже від нього залежить ефективність діяльності і органу, і 
системи, і держави. Вдосконалення публічної служби, забезпе-
чення більш прозорої процедури, що стосуються допуску до 
публічної служби, просування по службі, звільнення з неї, оці-
нка діяльності публічних службовців, впровадження системи 
обертання на публічну службу - такі кроки наближають суспі-
льство до без корупційної дійсності. Інституціональні механіз-
ми і правила, що регулюють вступ на публічну службу повинні 
бути поліпшені, і допуск до будь-яких сфер публічної служби 
має бути є прозорим, проведеним на основі конкурсу. 

Паралельно слід приділити увагу здійснення заходів, 
спрямованих на підвищення авторитету публічної служби, 
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здійсненні спеціальних програм для підтримки та стимулю-
вання публічних службовців. Але соціальні та трудові гарантії 
повинні корелюватись з вимогою підвищення професійних 
знань і навичок співробітників Національного антикорупцій-
ного бюро України щодо виявлення, розслідування і криміна-
льного переслідування корупціонерів. Відтак, проведення опе-
ративно - розшукових заходів, спрямованих на виявлення 
корупційних злочинів буде більш ефективним. Вважається, що 
забезпечення співробітників правоохоронних органів високи-
ми зарплатами є одним з основних факторів у боротьбі з ко-
рупцією. Проте і контроль за їх діяльністю, а відтак і небезпе-
ка втрати посади публічним службовцем Національного 
антикорупційного бюро України має бути реальною. Тоді мо-
жна казати про таку пряму залежність. 

Заходи Національного антикорупційнго бюро України у 
сфері боротьби з корупцією, а також обов'язки та повнова-
ження державних органів у цій сфері здійснюється відповідно 
до принципів верховенства права, поваги до прав і свобод 
людини і громадянина. Основними напрямами подальшого 
удосконалення роботи системи антикорупційних державних 
органів мають стати: надання громадськості інформацію про 
свою діяльність.  

Таким чином, корупція завжди залишалася однією з най-
серйозніших проблем України. Після Революції гідності Украї-
на залишалася найбільш корумпованою країною Європи: за 
результатами глобального Індексу сприйняття корупції 2016 
(Corruption Perceptions Index) країна посідає 131 місце зі 176. 
Отже, Україна залишається тотально корумпованою держа-
вою. Існуючий механізм протидії корупційним проявам в Ук-
раїні є неефективним. 
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 
АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАХІВЦІВ З ПРОТИДІЇ 

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Сьогодні комп’ютерні та телекомунікаційні технології охо-
пили майже всі сфери життєдіяльності суспільства і держави. 
Але становлення інформаційного суспільства відбувається не 
без проблем, найсуттєвішою з яких слід вважати кіберзлочин-
ність. Спектр кіберзлочинів різноманітний – від створення 
комп’ютерних вірусів, вчинення крадіжок, різних видів шах-
райства, комп’ютерних підробок до порушення авторських 
прав та розповсюдження дитячої порнографії. Зазвичай кібе-
рзлочини мають корисливу спрямованість й відрізняються ви-
соким рівнем латентності й анонімності. 

Сьогодні жертвами осіб, які вчиняють злочини у віртуаль-
ному просторі, можуть стати не лише окремі люди чи юридич-
ні особи, а й цілі відомства і навіть держави. Зареєстровані 
випадки так званого кібертероризму, коли комп’ютер викори-
стовувався для блокування важливих систем життєзабезпе-
чення та створення загрози для цілих груп населення. Для Ук-
раїни, як однієї з найбільших європейських держав, де у 
повсякденне життя стрімко входять нові комунікативні техно-
логії, зокрема, ті, що розширюють можливості реалізації това-
рів і послуг за допомогою мережі Інтернет, проблема кіберзло-
чинності не обходить жодним чином. 

Таким чином, для України проблема поширення кіберзло-
чинності сьогодні є вельми актуальною й такою, що вимагає 
невідкладного вирішення. Кіберзлочинність, без перебільшен-
ня, стала одним з основних викликів, що постають перед су-
часним суспільством. Тому нагальними є питання щодо якісної 
підготовки фахівців-правоохоронців з протидії кіберзлочинно-
сті [1; 2]. 


