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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО  

БЮРО УКРАЇНИ 

Для ефективної боротьби з проявами організованої 
злочинності необхідним є подолання такого явища, як корупція. 
Навіть на законодавчому рівні поширення корупції в органах 
державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої 
злочинної діяльності ще десять років назад було визнано 
основною реальною загрозою національній безпеці України, 
стабільності в суспільстві (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 
основи національної безпеки України») [1]. 

Одним із найважливіших елементів адміністративно-
правового статусу Національного антикорупційного бюро 
України виступають гарантії його діяльності. Саме від них 
залежить реальна можливість застосування на практиці 
визначених прав, виконання встановлених обов’язків, реалізація 
повноважень зазначеного органу тощо. 

Слід відмітити, що на сьогодні найпоширенішою 
класифікацією гарантій діяльності органів влади є їх поділ на 
загальні та спеціальні. До загальних гарантій належать 
економічні, соціальні, політичні, ідеологічні. Спеціальними слід 
визнати юридичні гарантії, який характеризують правовий 
статус суб’єкта права.  

Загальні гарантії становлять матеріальну базу 
використання спеціальних гарантій діяльності органу державної 
влади. Питання про їх співвідношення є непростим та має свої 
особливості. Спеціальні гарантії, будучи безпосередніми 
засобами забезпечення діяльності, водночас є похідними від 
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загальних, які тим самим набувають ще і якість їх передумов. 
Загальні гарантії діяльності можна визначити як реально 
існуючі в суспільстві умови, які певною мірою забезпечують 
реалізацію правових приписів. Тому їх ще іноді називають 
загальними умовами або передумовами забезпечення діяльності 
органів державної влади. 

Визначальне значення серед них мають економічні умови. 
До них належать різноманітні форми власності і відповідні їм 
види організації виробництва, стабільний і безкризовий 
розвиток господарських комплексів, високий ступінь зайнятості 
населення у суспільно корисній праці, розвинена і налагоджено 
функціонуюча, об’єктивно обумовлена система оподаткування, 
постійне підвищення обсягу виробництва, стійка фінансова 
система, неухильне зростання матеріального добробуту 
населення і вдосконалення його соціального обслуговування. 

Для забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро України рівень економічного розвитку 
суспільства також має велике значення, оскільки від нього 
залежить, головним чином, створення ефективної, професійної 
системи органів протидії корупції. За роки незалежності 
України ця система зазнала суттєвих змін, хоча її реформування 
ще продовжується. Головна ж причина такого становища – 
відсутність матеріально-фінансових ресурсів 

Сучасне антикорупційне законодавство передбачає такі 
гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро 
України в його діяльності: 1) особливий порядок конкурсного 
відбору Директора Національного бюро та вичерпний перелік 
підстав припинення повноважень Директора Національного 
бюро; 2) конкурсні засади відбору інших працівників 
Національного бюро, їх особливий правовий та соціальний 
захист, належні умови оплати праці; 3) установлення законом 
порядку фінансування та матеріально-технічного забезпечення 
Національного бюро; 4) визначення законом засобів 
забезпечення особистої безпеки працівників Національного 
бюро, їхніх близьких родичів, майна; 5) інші засоби, визначені 
Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 
України» [2]. 



429 

Переходячи до розгляду спеціальних (юридичних) 
гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро 
України, зазначимо, що під спеціальними гарантіями 
розуміється система спеціально закріплених у юридичних 
нормах правових засобів, за допомогою яких забезпечується 
можливість реалізації прав, а також захист і охорона прав 
людини від порушень з боку державних органів, посадових осіб 
і громадян [3, c. 12]. До юридичних гарантій діяльності 
досліджуваного органу слід віднести і забезпечення правового 
захисту його працівників. Так, відповідно до ст. 21 Закону 
України «Про Національне антикорупційне бюро України», 
працівники Національного бюро під час виконання покладених 
на них обов’язків є представниками влади, діють від імені 
держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком 
уповноважених посадових осіб державних органів у 
передбачених законами випадках, не має права втручатися в 
їхню законну діяльність. В інтересах забезпечення особистої 
безпеки працівників Національного бюро та членів їхніх сімей 
не допускається розголошення в засобах масової 
інформаціївідомостей про місце проживання цих осіб. Відомості 
про проходження служби працівниками Національного бюро 
надаються з дозволу Директора Національного бюро або його 
заступника. У разі затримання працівника Національного бюро 
або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою його тримають окремо від інших осіб. 
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