
а;( VІl нн.:траннтої Іюс;І)ТИ, а ІЮІИ1 нен ~н~срнутис~І ;ю то І 'О суб\-: кта, ~ІІ<ОІ'О 

ІШ3начсно :шкон(щанслюVІ. Ві;tІюні;(но, суб'єкт 3Нсрнснн~І :ш на;шнн~Ім 

а;(VІlНlСТр<ІТИННОЇ ІІОС;І)ТИ ІІОНИНСН J(О'І'рИVІ)'Н3ТИС~І НСТаНОНJІСНОП) 110-
ряцку та вимог щоцо нацання а..J:\tіністративних пос.:Jуг, не маючи :\ЮЖ

.:Jивості альтернативи - наприк.:Jад, обрати найбі:Jьш прийнятні для 

нього у:иоnи падапня ад:иіпістратишюї послуги та nЬпоnідпо іншого 
суб'скта П падаппя. Таки:\t чшю:\t nбачасться, що n ціяльності із падап
ня а..J:\tіністратишшх пос.:Jуг с опосерецкоnапий упраn .. 1інський nп .. 1иn 
на суG\-:кта :шсрнснни 3а на)·шнн~Ім а;(VІіністратинної Іюс;І)ТИ. То\1)' 

функнію Н<І.іШНН~І 3.іL\1іністраТИННИХ ІЮС.·ІУІ' \ЮЖН3 роЛ.·І~І)·щти ИК O.iLH)' 
із функцій цержавного управ .. 1іння. Причому вона посідає дешо окре:v~е 
місце в загальному ряді функцій, оскі .. 1ьки з:v~істовно перепІНається з 
іншими (напри:к..1а..1, цержавне регу.:Jювання), тобто має інтегративний 

характер. 
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ФУПІЕВИЧ К. А. 

TTшrioнa.rhн~r й унінерситет <<O,rechiOІ юрr11 L~rчна ака,rе\ІіЯ>>, 
старш:и::І1: nиктадач, капшцат юридичних наук 

)ЩЯКІ ІІИТ-І.ІІІІЯ ЩОДО ІІАЦІОІІЛJІЬІІОГО 

АІПИКОРУПUІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 

Боротьба з корупuісю n Україні па сучасному етапі цержаnотnореппя 
Є ІІріорИТСТНИ\1 :ШНJ"ШНН~І VI .. Ланиі1 Н<ІІІрИ\101< J·LiИ;ІhHOCTi J·Lсржани на ChO

I"O,iLHi очшІюt-:'І'hС~І НаІІ.іона.ІьниVІ антикоруІІІ(іtіним бюро України, икс 

бу .. 1о створене в 2014 р. 
С .. 1ід віцмітити, шо фор:\'гування подібного органу (Націона.т1ьне 

бюро розс .. 1ідувань) перецбачав ше закон України <<Про боротьбу з ко
рупuісю•>, прийнятий n 1995 р. і па сьогодні пе чишшй. Однак :шко

подаnець пішоn шляхом :ююжешІЯ:\f суб'сктіn проппії uьо:му яnищу. 
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У pc:1yJthтaтi антикоруtІІ~і~і ні функ1 ~ії отримшtа jначна кі;thкістh ,Jtсржан

них opt·aнlH, 11~0 НСГаТИННО НІІJІИНУЖ) на pCjYJІhTaTИ ЛJШihHOCTl Н l(h0\1Y 
на IIJJ$.1 VI ку. 

АТІьтернативним рішенням покращення прот:идії корупції в .іІержа

ві стало створення Національного антикорупційного бюро України. 

Перший проект, який пропопуnаn стnореппя такого органу бу.1о по

дано до Верхошюї Ра.іІИ ще n 2001 р. І лише n 2014 р. такий орган бу.1о 
стnорепо. На сьогодні праnапі оспош1 організації та .іІіяльності uього 
Gюро ни3начаютhси :шконом «Про Наttіоналhнс антикоруtІІtіtінс Gюро 

України•> liJ. 
На сьогодні багато вчених досить критично оцінюють мож.тгивості 

Національного антикорупційного бюро України, що пов'язано з не

nідпоnі.іІпістю прийнятого за копу, який регулюс правоnий статус uього 

органу таким осноnопаложним принципам, як автономність, само

стійність, пеза.1ежпість, достатність паnпоnажень і фінапсавих ресурсів 
та кншtіфіконаністh Іtсрсоншtу [2, с. 71]. В0,1~ночас сам факт стнорсНН$.1 
ТаКОІ'() орt·ану та 30CCJJC,I~ЖCHIOI у HhOI"O антикоруІІІtіЙНИХ ІІОННОНаЖСНh 
слід оцінювати полп:ивно. 

3 полщій адміністративного права важливого значення набуває 
пробле:\1а адміністративно-правового статусу Наuіонального антико

рупційного бюро України. Пропонусмо під таким статусом ротуміти 
комплекс адміністративних праn і обоn'язкіn паданих бюро .іJ.,1я nико

ІІ<іІІШІ І ІИМ }(іШІІ>ІІОСТі ІІОВ\ІJаІІОЇ J ІІраКТИЧІІИІ\1 J}(іЙСІІС/ІШІ_\1 :шхо;tіВ, $.1Кі 

СІІр~І_\10ВаІІі ІШ ВИКОІІаІІШІ аІІТИКОІJУІІІtіЙІІОЇ ІІШІіТИКИ ;tсржави, та ОрПі

ні:ШІlіЄЮ Й фуНКІ~іонунаНЮІVІ нсієЇ СИСТСVІИ ОJ1І'аНіН. 

U. СкулиІІІ ні;tVІічаt-;, 11~0 «осно ну ;tсржанної'ttшtітики у сфері ІІJюти;rії' 
коруІІ ІІі]' CTaHOHJis.!Th НаІІрИМИ НІІ;ІИНУ на IICJJCilYMOHИ коруІІ ІІі]': 3НУЖСНН~І 
меж державного регулювання, економічних і соціальних процесів; роз

робка та запрова.іІження механізму за.1у•rення тру.іІових колективів до 

коптролю за додержапням антикорупційного закоподаnстnа, З.іІійспеп

ням захо.іІіn ЩО.іІО запобігання корупuійrшм діяпням та їх гро1tа.іІсько

го обгоnореІпrя; у1ІоскоІrа.1еrшя систе1ш оподаткуnаrшя, змепшеrшя 

ІІО}ЩТКОНОІ'О ТИСКУ на ІІііlІІрИt:МІІіН та іНІІІИХ фіjИЧНИХ ociG, СІІрОІІ~СНН$.1 
Іtор~Ііtку СТ$.ІІ'Нснни ttо;tаткін, роjІІІирснни сфери 3астосунаНН$.І фіксона

них платежів; виявлення та заборона будь-яких монопольних проявів, 

сприяння прирО.іІНЇЙ конкуренції ТОЩО•> rз, с. 221. Мета функuіонуван
ІІЯ Націопального антикорупційного бюро України с досить nу3ькою у 

цьому контексті, nопа полягас л1ше n попере.іІжеrші, nияn.1епні, при
пипеrші, розслідуnапні та розкритті корупційних праnопорушень, nі.іІ
нсссних;tо ~iot·o ІІіЛСJІі;rності, а також :шtюGіt·анюІ нчинснню ноних [lj. 
Пр~І І(hОVІУ :шн;шнним Hat~ioнa..Іthнot·o Gюро t: Іtроп'і)(і~І криміна..ІhНІ1М 

корупuійним правопорушенням, які вч:инені в:ищ:ими посадови:\1и осо

бами, уповноважени:\1и на виконання функцій держави або міспево

го са:мовря;:rування, та станов.1ять загрозу національній безпеці. Тобто 
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:tішІnністn Нан.іона;ІnноІ·о антикоруІІІ Ііііною Gюро України 1юн\13ана 3і 

3НаЧНИ\Н1 оGVІеЖеНН}ІМИ, аіLЖе НОНа СТОСУЕТІ-,С}І: .·ІИІІІе коруІІІ(іt1НИХ ІІра

НОІЮруІІІеНh, }ІКі НЧИНеНі НИІІІИVІИ ІІОСа;LОНИVІИ особами; .·ІИІІІе ТИХ КО

руПЦіЙНИХ правопорушень, які стано:в...1ять загрозу наuіона .. 1ьній безпеuі. 
У першому та J:ругому випа.J:ках J:..lЯ забезпечення виконання функuій 

Бюро пеобхідпи:м с паяnпість пор~tатиІших актіn, які регулюють питан

ня nідпесепня посадових осіб .ао категорії nиших та чітке визпачепня 

корупuійпих правопорушень. які несуть загро 3У паuіопа.1ьпій бе шепі. 
І \і ка но, 11 (О н наі1G;н1 ж чі ti ;ю нас єнр(mе iknкi і1 країні Пш1 hІІ~і 3ан;(ан

Н}ІМИ Іkнч1а .. Іnною антикоруІІІLіі1ною Gюро t-: GopoтnGa 3 коруІІІІ.іt-:ю у 

гро:мадсько:\'ІУ та еконо:\'ІЇЧНО:\'ІУ житті, особливо у J:ержавних органах та 
органах місцевого сю1овря.J:ування, а також боротьба з .аія .. 1ьністю, що 
загрожує наuіона.lЬНИ:\'І інтереса:\'І J:ержави. При uьo:v~y у пункті 3-а 1 
етапі 1 3акопу <<Про Цептральне аптикорупuійпе бюро•>- .аасться пере.1ік 

.Jіяпь, nчипеппя яких розглядасться як корупція, а у пункті 4 паnе.аепо 
ІІсре;Іік :tі}І нn, }ІКі н р(ИУ\Іінні .ішноІ·о Закону, станон..:Іитn :ш11103у еконо

мічним інтересам ;(ержани [4. с. 93j. 
В контексті J:ОС.lі.J:ження а.J::\'Ііністративно-правового статусу 

Націона.1ьного антикорупційного бюро України не зрозу:v~і.тю .1огіку 

законо.Jавuя, який в ч. 1 ст. 5 закону <<Про Національне антикорупцій
не бюро України•> nизпачиn, шо Націопальне бюро с:к..lа.Jасться з цеп

тральпого і територіальних упраn.1іпь, при цьо~tу рішеппя пе бі.т1ьше 
се\Н1 територі<сІІ.них уІІран;ІінІ, Наніона.ІІ,ною Gюро. юрис;(ИКІ(Ї}І иких 

ОХ(m;Іюс ІНПІІачеІІі 11 ріІІІСІІІІі oGmtcтi Украї1н1, АвтоІЮ\ІІІУ РссІІуG;Ііку 
Кр~1\·1, \ІЇста Киїн та СсІшстоІІО~ІІ •. ВиІІИІ<<К Ш1Т<ІІІШІ 11ро те. иким 
ІІринІІИІІОМ ІютріGно керунап1С}І 11ри стнорснні тсриторіа;Іnних ні;t;Lі

_.Існn. На саtіті Бюро нкюу~:-:тnси, ІІ(О етнорено Лnнінсnке (і:1 ІЮІІІирсн

ням повноважень на Львівську, Волинську, 3акарпатську, Чернівецьку, 

Тернопі..lьську, Івано-Франківську, Рівненську, х~fе.lЬНИЦЬКУ об .. lаС
ті), Одеське (із поширеппя:м па О.:::rеську, Херсонську, Мико.1аїnську та 

Кіровоградську о6.1асті) та .Jпіпропетроnське територіа.1ьпі упраn.lіп

пя. При цьо~tу частипа о6.1астей України за.1ишасться пе охоплепи~ш. 
Таким чи НО\1, сnоІ'о;tні 11 итаню1 а;( УІіністрати нно-11раноною статусу 

НаІ~іона .. ІnноІ·о антикоруІІІІіі1ноІ'О Gюро України JІИІІІС Іючинаютn ;(о
сліджуватися. У зв'язку зuи~t важ.1ивими напрямами по..:::rа.lьших..:::rослі

..:::rжень є з'ясування прогалин в формуванні повноважень цього органу. 
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ГАРКУША А. Т. 

Націона.tьниіt універсІпет <<Оцсська юрІІЦІІ'ПІа акацс:мія». 

аС ІІіраНТ кафе)lрІ-1 <ЩМЇНЇСЧЖТІ1КНОІ"О і фінаНСОКОІ"О І Ірака 

ЗАХИСТ ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

Статп1 11 Закону <<Про J(Сржанну <:JІужGу•> (20 15), на ні,Т(\іІіну ні;t чин
ноІ·о Закону« Про :tсржанну <:JІужGу>> ( 1993 ). ІІсрс,т(Gачає \іІсхані3\І 3ахи<:
ту державним службовце:\'І свого права на цержав ну с .. 1ужбу у разі: а) по
рушення нацан:их ЙО:\'ІУ прав; б) виникненні перешкоц у реалізації таких 

праn (у uьому рюі са:~лі пра nа цержашюго с.1ужбоnuя пе порушуються, 

олшк ~шюп, місце перешкоци щоцо pea.li3auiї шн1 цих праn). 

ВюІснІно :1юначити, ІІ(О ,:tсржанниtі <.:JІужGонсІ(h \Іаt:: 11рано :шсрну

ти<:~І J Ні,Т(ІЮІІііLІЮІО ті;ІІ>І<И UUCI•JШHIOIO <:КЩJІ'ОІО _:[() ксріІІІІИІ<а ,:LсржаІІІІОЇ 

<.:JІужGи в іLсржашю\ІУ ор1·ш1і. При І(І,о\ІУ, Зако11 чітко ІНПІІачас фщн1у 
3НСрНСНН~І - ШІ<:Ь\tІОНа, і ІШіІ 3НСрНСНН~І - <:І<арп.t, СТрОК :шсрНСННН -
J{) )LHiH 3 )LH~I КО.ІИ <:ТШІО Ні,Т(О\ІЮ або І ІОНИН НО ()у;ю СТаТИ НііЮ\10 ЩЮ 

порушення прав. ІЗИповідно цо Закону України віц 02.10.1996 р. <<Про 
звернення грш1ацяю> скарга - ue звернення з БІв-югою про понов .. 1ення 
прав і про захист законних інтересів громадян, порушених ціями (без

..:::rіяльністю ). рішепня~ш держашшх оргапіn, ор га піn місцеnого са:иоnря

..:::rуnаппя. підприс~tстn, установ, оргапіJаuій, об'с..:::rнапь гро~шдяп, поса
;юних о<: і б. А;tрс<.:атом <:КЩ1ПІ є ксрінни к ;tсржанної <:;Іужби ;(сржанноІ'О 

орІ'ану. 

Абзац цругий ч. 1 ст. 11 передбачає ..:::rва вилІ скарпІ, з якою держав
ний с.1ужбовець :\юже звернутися ..:::ro керівника ..:::rержавної с.1ужби ..:::rер
жавного органу у разі порушення його права на державну службу~ зокре

ма скарга: а) 3 nи:к..1а..:::rеппям фактіnпорушення його праn або перешко..:::r 
у їхній pea.li3auiї; б) 3 nиклаценпям фактіn порушеппя його праn або 
ІІсрсІІІК(Н у їхніі1 рса .. Іі3анії і ни\іІш·ою утнорен ни комісії .іLІИ 11срснірки 

ник.;ш;tсних у ніі1 фактін). При ньому с;Іі.іL :ш:1начити, що така нимо1·а 

:tсржанноІ·о с;Іужбонни є і1оІ'О 11раном (\южс ни 1\ШІ'ати ), а не о6он\І3КО\іІ. 
Право ..:::rержавного с..1ужбовuя на створення ко:v~ісії кореспонцу

ється з обов'язко:\'І керівника цержавної с.тужби її утворити. До c:к..la

..:::ry такої комісії nпсуnаються такі шнюги: 1) пе ~tепше трьох осіб; 2) n 
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