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Експертне обговорення проблем 

адміністративно-правової науки 
 

Рмжвзрмк гмкрозлз агкіліпроарз-
влмгм ноава кмела лаодкрз лаукмвзк 
нігґоулряк гзлакіфлмгм омжвзрку 
Укоаїлз як лджайделмї, пувдодллмї ра 
гдкмкоарзфлмї коаїлз. Акруайщлі нз-
ралля агкіліпроарзвлмгм ноава пщмгм-
гдлля жукмвйдлі євомілрдгоауіилзкз 
номудпакз,  влуроіхлщмгдоеавлзк 
жанзрмк ла жкілу кмгдйі гдоеавлмгм 
уноавйілля. Взкйзкз, цм є ла фапі 
нмродбуырщ жкіпрмвлмгм ра ґоулрмв-
лмгм взоіхдлля, ндох жа впд, у лау-
кмвзт кмйат. Маигалфзкмк гйя їт 
нмхуку прайа Міелаомгла лаукмвм-
ноакрзфла кмлсдодлуія «Акруайщлі 
номбйдкз агкіліпроарзвлм-ноавмвмї 
лаукз (гм 95-оіффя ж гля лаомгедлля 
Р. С. Павймвпщкмгм)», цм номтмгзйа 

в кдеат ІІI Хаоківпщкмгм кіелаомг-
лмгм ыозгзфлмгм смоуку. 

Оогаліжармоакз кмлсдодлуії вз-
прунзйз касдгоз агкіліпроарзвлмгм 
ноава, агкіліпроарзвлмгм ноава ра 
агкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі Науімла-
йщлмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікд-
лі Яомпйава Мугомгм, Наукмвм-
гмпйіглзи ілпрзрур гдоеавлмгм бугі-
влзурва ра кіпудвмгм пакмвоягувалля 
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз, Навфайщлм-лаукмва йабмоа-
рмоія гмпйігедлля номбйдк пйуебм-
вмгм ноава Науімлайщлмї акагдкії 
ноавмвзт лаук Укоаїлз, Цдлро нмйі-
рзкм-ноавмвзт одсмок,  гомкагпщка 
могаліжауія «Апмуіауія сатівуів агкі-
ліпроарзвлмгм ноава» ра гомкагпщка 
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могаліжауія «Євомндипщкзи удлро 
вдотмвдлпрва ноава». 

У кмлсдодлуії вжяйз уфапрщ нд-
охзи номодкрмо Науімлайщлмгм 
ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яом-
пйава Мугомгм Юоіи Бзряк, номсд-
пмо касдгоз агкіліпроарзвлмгм ноа-
ва Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм улі-

вдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм 
Нарайія Марытіла, гмймва ГО «Апм-
уіауія сатівуів агкіліпроарзвлмгм 
ноава»,  лаомглзи гднурар Вдотмвлмї 
Рагз ІІ і ІІІ пкйзкалля, жаплмвлзк 
Цдлроу нмйірзкм-ноавмвзт одсмок 
Ігмо Кмйіухкм, гдкал ыозгзфлмгм 
сакуйщрдру Занмоіжщкмгм лауімлайщ-
лмгм улівдопзрдру Тдряла Кмймкм-
єущ, жавігуваф віггійу номбйдк гдо-
еавлмгм уноавйілля ра агкіліпроарз-
влмгм ноава Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава ікдлі В. М. Кмодущкмгм НАН 
Укоаїлз Ойщга Алгоіикм, праохзи 
лаукмвзи пнівомбірлзк віггійу ном-
бйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра аг-
кіліпроарзвлмгм ноава Ілпрзруру 
гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Кмодущ-
кмгм НАН Укоаїлз, дкпндор Цдлроу 
нмйірзкм-ноавмвзт одсмок Вікрмо 
Тзкмцук, гзодкрмо нйарсмокз гом-
кагпщкмї пнівуфапрі ManaBalss.lv 

(Ларвія) Ікалрп Бодигакп, пуггя 
Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу 
у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу Сдкдл 
Срдудлкм, гмудлр касдгоз агкіліпр-
оарзвлмгм ноава Науімлайщлмгм 
ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яом-
пйава Мугомгм, гмймва ГО «Євом-
ндипщкзи удлро вдотмвдлпрва ноава» 

Дкзром Луфдлкм ра номвіглі лау-
кмвуі-агкіліпроарзвіпрз ж взцзт 
лавфайщлзт жакйагів, ноакрзкуыфі 
ыозпрз ра пругдлрз.  

У вірайщлмку пймві ндохзи ном-
одкрмо Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм 
Юоіи Бзряк жажлафзв, цм смокуыфз 
пуфаплу гмкрозлу агкіліпроарзвлмгм 
ноава, лд кмедкм лд вхалуварз 
нак’ярщ лахзт уфзрдйів, які пвмгм 
фапу жакйайз нігвайзлз пуфаплмгм 
омжвзрку агкіліпроарзвлм-ноавмвмї 
лаукз. Завгякз пвмїк сулгакдлрайщ-
лзк гмпйігедлляк ра вігнмвігайщлм-
ку правйдллы гм гмоуфдлмї пноавз, 
лаукмвмї и номпвірлзущкмї гіяйщлмпрі 
вмлз прайз вжіоудк гйя вфдлзт бага-
рщмт нмкмйілщ. Дйя ноавмжлавуів лд 
йзхд Хаоківпщкмї хкмйз, а и упієї 
Укоаїлз ракзк вжіоудк є Расаїй Сд-
кдлмвзф Павймвпщкзи – уфдлзи, вз-
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кйагаф, йыгзла ж взпмкзк кмоайщлз-
кз якмпрякз, уфаплзк Доугмї пвірмвмї 
віилз. Расаїй Сдкдлмвзф є аврмомк 
нмлаг 100 лаукмвзт ноаущ. Піг имгм 
кдоівлзурвмк буйм ніггмрмвйдлм ра 
жатзцдлм 18 калгзгарпщкзт гзпдора-
уіи. Кмлсдодлуія, нозпвяфдла нак’ярі 
Р. С. Павймвпщкмгм, жібоайа ж оіжлзт 
курмфків Укоаїлз лаукмвуів, які ном-
пуваырщ ундодг лауку агкіліпроарзв-
лмгм ноава ра мнікуырщпя її омжвзр-
кмк. 

Сдодг рдк, які мбгмвмоывайзпя 
уфаплзкакз, буйз: нзралля лмвірлщмї 
гмкрозлз агкіліпроарзвлмгм ноава;  
ланояккз млмвйдлля проардгії номрз-
гії кмоунуії ра агкіліпроарзвлм-
ноавмвзт пнмпмбів нігвзцдлля дсдк-

рзвлмпрі алрзкмоунуіилмї нмйірзкз;  
нзралля роалпсмокауії алрзкмоун-
уіилзт мбкдедлщ ра ілхзт пнмпмбів 
жабджндфдлля гмбомфдплмпрі у псдоі 
нубйіфлм-вйаглзт віглмпзл;  номбйд-
кз сулкуімлувалля ілпрзруру дйдкр-
омллзт ндрзуіи як номгодпзвлмгм 
кдталіжку вжаєкмгії нозварлмї мпмбз 

ж пуб’єкракз нубйіфлм-вйаглзт нмв-
лмваедлщ, ланоякз имгм вгмпкмла-
йдлля ж уоатувалляк жаоубіелмгм 
гмпвігу; номдкр Закмлу Укоаїлз «Пом 
агкіліпроарзвлу номудгуоу», номдкр 
Закмлу Укоаїлз «Пом Кабілдр Міліп-
роів Укоаїлз ра удлроайщлі могалз 
взкмлавфмї вйагз» ра іл. 

Нарайія Марытіла у пвмєку вз-
пруні мкодпйзйа акруайщлі нзралля 
агкіліпроарзвлмгм ноава, пдодг лзт 
нзралля омжукілля нубйіфлмгм агкі-
ліпроувалля,  нубйіфлмгм уноавйілля 
ра гдоеавлмгм уноавйілля, а ракме їт 
омжкдеувалля.   

Ігмо Кмйіухкм нодгправзв ла ом-
жгйяг уфаплзків кмлсдодлуії Помдкр 
Закмлу Укоаїлз «Пом Кабілдр Міліп-

роів Укоаїлз ра удлроайщлі могалз 
взкмлавфмї вйагз», якзк впралмвйы-
єрщпя 16 псдо кмкндрдлуії Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз і нозбйзжлм 80 
нігпсдо у лзт, а впі нзралля гдоеав-
лмї нмйірзкз омжнмгійдлі кіе кіліп-
рдопрвакз ра їтлікз гзодкрмоаракз.  
Позилярря  ущмгм номдкру Закмлу 
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лагайм б кмейзвіпрщ нмжбавзрз Уояг 
вдйзфджлмї кійщкмпрі лдвйапрзвзт 
агкіліпроарзвлзт нмвлмваедлщ, ра 
псмокуварз дсдкрзвлзи уояг ра пзп-
рдку могалів взкмлавфмї вйагз. 

Нд кдлх ваейзвзк, в апндкрі 
роалпсмокауії віглмпзл гдоеавз ра 
гомкагялзла, є жаномвагедлля в 
Укоаїлі єгзлмї номудгуоз нозилярря 

агкіліпроарзвлзт ак-
рів пуб’єкракз нубйі-
флмї агкіліпроауії. 
Така єгзла номудгуоа 
жлаихйа пвмє вігм-
боаедлля в номдкрі 
Закмлу Укоаїлз «Пом 
агкіліпроарзвлу ном-
удгуоу», якзи був 
омжомбйдлзи Вікрм-
омк Тзкмцукмк ра 
Цдлромк нмйірзкм-
ноавмвзт одсмок. 
Оплмвлі нмймедлля 
ущмгм номдкру буйз 
нодждлрмвалі ла кмл-
сдодлуії, гд уфаплзкз 
евавм гзпкурувайз 
ном гмуійщліпрщ жа-
номвагедлля жагайщ-

лмї агкіліпроарзвлмї номудгуоз. 
Поз мбгмвмодллі нзралщ роалп-

смокауії алрзкмоунуіилзт мбкдедлщ 
ра ілхзт пнмпмбів жабджндфдлля гмб-
омфдплмпрі у псдоі нубйіфлм-вйаглзт 

віглмпзл Тдряла Кмймкмєущ нодгпра-
взйа кмйдкрзвлу кмлмгоасіы, взгалу 
у Євомндипщкмку Смыжі  «The 
institutionalisation of public relations 
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in the fight against corruption: the 
experience of countries of Eastern and 
Western legal traditions (universal 
theoretical framework for relevant anti-
corruption law of Ukraine)».   

Такме у кдеат кмлсдодлуії буйм 
вндохд нодждлрмвалм Помдкр Закмлу 
Укоаїлз «Пом дйдкромллі ндрзуії», 
омжомблзкмк якмгм є Дкзром Луфдл-
км. Опмбйзву акруайіжауіы нзраллы 
омжвзрку ущмгм ілпроукдлру дйдкр-
омллмї гдкмкоарії лагає мбоалзи куоп 
коаїлз ла яклаихвзгху гігезрайіжа-
уіы ра пномцдлля агкіліпроарзвлзт 
номудгуо, гієвзи кдталіжк кмкуліка-
уії гомкагял іж вйагмы, а ракме ла 
уноавйілля гомкагялакз гдоеавлзкз 
пноавакз.  

Помбйдкз сулкуімлувалля іл-
прзруру нмв'яжалі ж лдгмпкмлаймы 
жакмлмгавфмы бажмы, лдмбмв’яжкм-
віпры  ндрзуіи, лджомжукійзк ілрдо-

сдипмк вдб-паирів, ла якмку омжкі-
цуырщпя ндрзуії, вігпурліпры жанм-
біелзків «ромййілгмвзт» ндрзуіи, 
кдталіжку нмндодгедлля ра лдгмну-
цдлля «омжкзвалля гмймпів» (гм 
нозкйагу,  вйірку 2018 омків жаодєп-
ромвалм 17 ндрзуіи прмпмвлм омжкз-
рлдлля аврмкмбійів) ра іл.  Впі уі 
номбйдкз мглмжлафлм нмродбуырщ 
взоіхдлля ла жакмлмгавфмку оівлі, 
цм и жукмвзйм ніггмрмвку Помдкру 
Закмлу Укоаїлз «Пом дйдкромллі 
ндрзуії».  

Завдохзвпя лаукмвзи жатіг жбм-
оакз ГО «Апмуіауія сатівуів агкілі-
проарзвлмгм ноава», ла якмку лмвзк 
Гмймвмы буйм мбоалм Дкзроа Луфдл-
ка, а жапрунлзкмк Гмймвз – Тдрялу 
Кмймкмєущ, взжлафдлм лмвзи пкйаг 
Поавйілля ра Рдвіжіилмї кмкіпії. 
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