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ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЛІІТИКОРУІІЦІЙІІОГО БЮРО УКРЛЇІІИ: 
ШЛЯХИ BДOCKOILillEHHЯ КОНКУРСНОЇ ПРОЦЕдУРИ 

КоруІІІLі}І Н УкраЇні нaGyml 03H<lK СИСТС\ІІНОІ"О }ІНИІІ(а, ИКС ІІОІІІИрЮЕ 
сніі1 НСІ"аП1ННИі1 НІІ~ІИН на неі сфери суСІІіJІhНОІ"О ЖИТ'І'}І, НСС І"~ІИGІІІС уко

ріНЮІОЧИСh у IIOHC}II<J(CHHO\IY ЖИТТі }ІК ОСНОННИі1. ІІІНІЦІ<Иі1 та наі1Gі;ІhІІІ 
цієвий протиправний засіб вирішення питань, цосягнення певних uі

.1ей. Масштаби поширення корупuії загрожують наuіона.1ьній безпеці 

України. 

3акоп України nb 14.10.2014 Ng 1698-Yil <<Про Наuіона.1ьпе апти
коруІІІІ.іі1ІІС Gюро УкраЇІІИ>> (NІ~Іі- .Зако11) ІНПІІаЧИН IIJKliiOHi ОСІІОІН1 ор
П\1 tі:~анії та ;(i}].:JJ,tюcтi о.;шоІ·о i:.s ІJОТСІІЦЇЙІ ю tІаt1ІютужІІіш ~1х Gорців i:.s 
корупuісю - Наuіопа.1ьпого аrпикорупuійпого бюро України (ца.1і -
НАБУ). ВііІІюні;Іно ;ю І(hОП) Закону, НАБУ Е іІсржанни\11 ІІраноохорон

ним 0р1·аном, на }ІКИі1 IIOI<JI<liШЄThC}I ІІОІІСрС:ІЖСНН}І, H~HIILICHH}I, !ІрИ

ПИНеННЯ, розсліJування та розкриття корупuійних правопорушень, 

віднесених .zro його пi.zrc.1i.zrнocтi, а також запобігання вчиненню нових. 
Реа.1ізаuія тих зав.zrань, шо стоять перец НАБУ також вимагає значної 

уnаги .zro кa.zrponoї по .. 1ітики uього орган)~ Лише професійні, ~tужні та 
принuипоnі праuішшки зможуть ефектиnпо .zrосягати тих резу .. 1ьтатіn, 
}І кихочікує нес сусІІі;Ім:тно нііІроGоти І(hОП) ІІраноохоронноІ'О ор1·ану. 

ПроІ(СJ\УРа конкурсноІ'О ні)1Gору кан;нщатін на Іюса;Іу і1ирсктора 

НАБУ визначена в ст. 7 3акону, відповіана .J:O якої кан.J:идати на поса
цу .Циректора НАБУ визначаються Конкурсною ко:\tісією ві.J:повіJно 

цо резу .. 1ьтатів відкритого конкурсного віцбору на зайняття uієї поса
ЛІ (цалі- конкурс). Рішення Копкурсної ко:\tісії nnажасться прийня

тим, якшо :ш нього па засіданні Копкурсної комісії проголосуnа.1о не 
мснІІІС ІІ'}ІТИ ч;Існін Конкурсної ко\іІісії. Засі;щнн}І Конкурсної ко\іІісії 

ні,т(криті ;tлІ ІІрс;tстанникін :шсоGін масоної інформаІ(іЇ та журна~Іістін. 

ЗаGс:1ІІсчуt-:тnси ні_;Ісо- та ау;tіофіксаІ(і}І і транс;І~ІІШІ у рсж~1\ІІ рса;ІnноІ'О 
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часу кілr ro кі;~ної кі;~со- та ау,т~іоі нф ор ма 1 ~ії і3 :шсі,т~а Hh Конкурс ної коv1ісії 
на Офі11,ійному інтсрнст-ІІрс,т~стакниІ~ткі Прсjи;rснта України. 

Конкурсна комісіи ки3начає рсІ';Іамснт скоєї роGоти. Так. Конкурсна 

коУІісія з проведення конкурсу на обрання першого в історії України 

.Циректора НАБУ затвердила 07.02.2015 р. Регламент своєї роботи, від
повідно до якого копкурс скпадасться з пастушшх ета піn: 1. Переnір ка 
докумептіn; 2. Прийняття рішеппя з питання допуску кап;:rи;:rатіn до 

участі у копкурсі iJ урахуnашrя11 поданих па копкурс докумептіn; 3. 
ВиjначсНН$.1 кан;~и}щтік, икі jаІІронІуютhоІ на СІІікGссі;rу j коv1ісіr:-:ю; 4. 
СІІікGссі;~а :1 КаН,!~И}ЩТаМИ (ІІЩ1$.ЩОК ІІрОКС)[СНН~І СІІікGссі,Іt КИ3НаЧаЄТhСИ 

жеребкуванням); 5. Можлше використання анкет та тестів що;:rо оuін
ки професійних і пс:ихологічн:их якостей кан;:rи;:rатів; 6. Обговорення 
результатів співбесід та nизпачеппя обмеженої кількості кап;:rидатіn 

д.,1я пода.1ьшого обгоnореппя; 7. Паnторпий етап спіnбесі;:r (за необхід
ності); 8. Кіпцеnе рейтипгоnе го.1осушшпя та nи:шачеппя капди;:rатіn n 
кі.ІІhкості, ки::::начсніі1 Законо.v1; 9. Перс,1щча .Іtокумснтік кан,т(и;штік, ки
jначсних К рс3у"ІhТаТІ І'О"ІОСуКаННИ, на СІІеІtІІерСКІрку та ІІерСКІрІ<у. ІІС

редбачену Законом України <<Про очишення владю>; 10. По.Jання ви
значених в результаті перевірок кан1Іи1Іатів Президенту України або 

проведення додаткового направ.1ення кан1Іидатів на перевірки у випад

ку прохо.Jжеппя перевірок УІепше ніж трьоУІа кап.Jидатами. 

Крім nі.Jпоnідпості кющи.Jатіn формальних nимогам, члени Коп
курсІюї КО_V1ісіЇ ВІЛІШЧИ.ІІИ ОСІІОВІІі ~ІКОСТі КаІІ}(И)ШТа, ЩО ()у,ІtУТІ> ІІрИ

t1ШІТі )LO УІШП1. а ca_V1e:- :щіGІЮСТі. ,ІtОСВі,Іt і УСІІіІІІІІі рс:Jу.ІІІ>І'аТІ1 В сфері 

1<]1ИVІіНі.UhНОЇ ЮСТИІ~іЇ і pLBCJІi,!~yHaHHi І<рИМіНаJІhНИХ lllXlKOIIЩJYIIICHh;-

3іtіGності і ;юсні;~ н сткоренні та уІІрак;Іінні ІlJУІІ та орІ'ані:шІ(ій, :юкрсма 

к ІІуG;Іічному секторі;- моралhні $.!КОсті і J(ані, 11~0 ІІі;rтнер;~жуютh чес

ність кан.Jидата та здатність виконувати свої обов'язки незалежно, з по

вагою до прав лю.Jини;- з.Jатність до систеУІного сприйняття фено:ме

пу корупuії та протидії їй, 11ісuя НАБу цій проти;:rії. Зпаппя іпозе1ншх 

моn було nизпапо додаткоnою перевагою потенціального кандидата. 

Вказані особистісні якості 11алr б бути nстапоnлепі під час про
ке;rенн~І СІІікGссі;~ і3 осоGами, 11~0 НііlІІОКі,!ЩJІИ форМШІhНИМ КІ1МОІ'аМ 

ІІLО,!(О кан;rи;штік на Іroca;ry ,!l,ирсктора НАБУ. На жа.Іh, J(Ocкi;t роGот11 

Конкурсної комісії показав, що вивчення по.Jаних на конкурс докумен

тів та проведення трьох етапів співбесід не на.Jають УІОЖТІ:ивості визна

чити iJ достатньою .Jостоnірпістю ріnепь обізнапості кандидата з питань 
пор1tатишшго nрегулюnаrшя кримішt.1ьrrої проuесуальпої ;:rіяльпості, 

лrаппя міжпародних етапдартів боротьби із корупuісю та захисту праn 
_ІІЮNІНИ. 

Не ::::кажаючи на ки::::начсню1 к Рс1:,шмснті Конкурсної коv1ісії фа

ку.lьтативних метод:ик перевірки та оцінки якостей канд:идатів, в тоУІу 

числі анкетування та тестування кан1Іи1Іатів, залучення спеuіа.1істів з 

питань психології та соціології, застосування ц:их УІето.Jик вияв:илось 
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уск.;ш;LНСН ИМ НСНИ3НаЧСНіСТЮ Н Законі 11 ИХ ІІрОІІСJ\УР та :ШІ'аJІОVІ ІІОрИіlК)' 
ІІронс;(сНН}І конкурсною ні;tбору. 

3 01-:.:ІИіl)' на НКа3аНС, нcof>xi;LHO 1103ИТИННО НіJ(VІіТИТИ 3аТНСріLЖСНИі1 

наказом .Jиректора НАБУ ві.J: 23 квітня 2015 року N2 3-н Поря.J:ок прове
.J:ення ві.J:критого конК)'l)СУ для призначення на поса.J:и у Hauioнa.:JЬHO:\ty 
аптикорупційно:иу бюро України, nЬпоnідпо ..:::ro якого копкурс пере.J:
бачас скла.аапня кnа .. 1іфікаційного іспиту (тестуnаппя) та проnе.аення 
спіnбесі.аи. 

Прс;(станшІt-:ТhОІ ;(орсчним на :шкон(щанчоVІу рінні ни3начити кон

курсну ІІрОІІ.Сl\УРУ оGраНН}І ;lирсктора НАБУ і3 урахунанюІ\1 нжс іс

нуючого .аосві.J:у прове.аення конкурсних ві.аборів на вакантні посади 

в правоохоронних органах України. Така нор:v~ативна рег .. 1аментаuія 
забезпечить прозору, професійну та неупере.J:жену проuе.ауру обрання 

спраnді nисококnаліфікошших, nідпоnі.аа.:JьІшх та чесних кан.аи.аатіn па 

поса.ау LJ;иректора НАБУ, які :ш сnоЇ:\fИ аналітичними, психо .. 1огічними 
та фі:1іО~ІОІ'іЧНИ\ІИ }ІКОСПІ МИ 3VIOЖYTh ефеКТИ ННО рса~Іі:юнунати :шн;ЩНН}І 

ІІНЩО ОрІ'аНі3аІІ.іЇта :цііkНСНН}І ксріННИІІ,ТНа Щ1І'аНО\І, на }ІКИі1ІЮК~Ш,Т(а

ЄТЬСЯ попере.J:ження, вияв .. 1ення, припинення, розслідування та роз
криття корупційних правопорушень. 

СЕЛЕЗНЬОВ В. А. 

ТТаніоІІ<LІІ.ІІ~І і1 уІІіверситет <<0.-(есІ.ка юрІ1,L~ІЧІІа ака .. (е\Іія••. 

доuс1п кафсдрп орrапізацїі су;::ювпх та правоохорошшх opraпin. 
К<ІН;LЩШ І Юр11,·(11ЧН 11Х наук, )LOIIt'H І 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ 
ІІОЗЛ СИСП:МИ КРИМІІІЛ.ІІЬІІОЇ ЮСТИЦІЇ 

Pa.J:a Свропи ві.J:іграє важ.:Jиву ро .. 1ь в міжнщю.J:ному визнанні ро
боти с .. 1ужб пу6 .. 1ічного обвинувачення у .J:ержавах -учасниках. О..:::rним 

J актишшх напрямкіn роботи :иіжнаро..:::rпої оргапізаuії ста.:Jа пробле:\tа 

ро .. 1і прокуратури поза системи кри:иіпа.:JьІюї юстиuії. Оріснтиро:\t n 
uьo:\ty питанні. беручи .ао уnаги nідпоnі.ану практику Європейського 
Суі()і 3 І Іран JІЮіШЮ1, 30Крсма Н І'аJІу3і ІІрИНІІИІІіН СІІранеіUІИНОІ'О C)'J(O

IIOI'O ро3І'.НІJ\У, стає Рско\1сн)·ш1 (і}І CM/Rec (20 12) 11 Комітету міністрік 
Ра..:::rи Свропи. Реко:\tендаuія зазначає, що в тих ..:::rержавах, ..:::re націо
на .. lьна правова систе:\'rа надає пу6 .. 1ічним обвинувача:\'! певні обов'язки 
і пошюnаженпя поза систе:\юю кри:\tіпальпої юстиuії, їх :~лісія по .. 1ягас 
n то:\tу, шоб пре.Jстаn .. lяти загальні або публічні інтереси, :шхищати пра
nа .. 1юдшш та оспоnоположпі сnобо.аи, і :шбезпечуnати nepxoneпcтno 
11рана. 
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