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КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ЯК ПРОЯВ НЕОПОТИЗМУ,  
ФАВОРИТИЗМУ ТА КРОНІЗМУ 

Конфлікт інтересів – це конфлікт між публіч
ноправовими обов’язками і приватними інтереса
ми державної посадової особи, за якого її приватні 
інтереси котрі, випливають з її положення як при
ватної особи, здатні неправомірним чином вплину
ти на виконання цією державною посадовою осо
бою її офіційних обов’язків або функцій [1]. 

Конфлікт інтересів належить до адміністрати
вних правопорушень, пов’язаних з корупцією 
(ст. 1727 КУпАП «Порушення вимог щодо запобі
гання та врегулювання конфлікту інтересів»). Щоб 
зрозуміти ознаки конфлікту інтересів як правопо
рушення, пов’язаного з корупцією, слід звернутися 
до законодавчого тлумачення цих дефініцій. 

До ознак конфлікту інтересів як різновиду пра
вопорушення, пов’язаного з корупцією належить:  

– відсутність ознак корупції;  
– порушення вимог, заборон та обмежень, пе

редбачених Законом України «Про запобігання ко
рупції»;  

– вчинення особами, уповноваженим на вико
нання функцій держави або місцевого самовряду
вання та особами, які прирівнюються до осіб, упов
новажених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування; 

– за яке законом встановлено кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно
правову відповідальність. 

Отже, конфлікт інтересів – це ситуація, при 
якій службова особа виконуючи свої обов’язки має 
приватний інтерес (особисту заінтересованість), 
який хоча і не обов’язково призводить до прийнят
тя неправомірного рішення або вчинення непра
вомірного діяння але здатний до цього призвести. 

Для визначення різновидів конфлікту інтере
сів у суспільстві широко використовують такі по
няття як непотизм, фаворитизм та кумівство. 

Як стверджує Х.Й. Лаут, корупція у проявах ку
мівства, патронажу, клієнтелізму, мафії, автократич
них клік перешкоджає демократичному розвитку. 
Саме ці явища відображають види конфлікту інтере
сів. Як стверджує М. Квон вони є одними з найпоши
реніших джерел конфліктів. У політичній та управ
лінській сферах вони стають причиною прийняття 
неефективних рішень, втрати мотивації та знижен
ня продуктивності праці працівників [2, с. 281]. 

Фаворитизм (від лат. favor «милість») – це «не
справедливе, упереджене заступництво улюблен
цям на службі, на шкоду справі». У словнику Брок
гауза і Ефрона визначено фаворитизм як «прист

расне заступництво улюбленцям (фаворитам) і 
призначення улюбленців на високі посади, не див
лячись на те, що вони не володіють ні здібностями, 
ні знаннями, необхідними для їх служби» [3]. 

В Оксфордському словнику термін «favouritism» 
визначено як «практику надання несправедливих 
преференцій одній особі або групі осіб за рахунок 
інших» [4]. 

Непотизм, також кумівство (від лат. nepotis – 
онук, племінник) – сприяння, що надається роди
чам або друзям, незалежно від професійних досяг
нень. У словнику іноземних слів непотизм визна
чено, як «службове заступництво родичам і своїм 
людям; кумівство». З наведених визначень випли
ває, що фаворитизм і непотизм мають місце бути у 
випадках, коли покровитель, наділений владою, 
просуває фаворита по кар’єрних сходах незалежно 
від його досвіду, заслуг і успіхів [5]. 

Кронізм – це фаворитизм по відношенню до 
давніх друзів, особливо при призначенні їх на адмі
ністративні посади, незалежно від їхньої профпри
датності. 

Поняття «кронізм» цей словник тлумачить як 
«призначення друзів чи однодумців на посади в ор
ганах влади без належного врахування їхньої квалі
фікації» [4]. Однак на практиці кронізм полягає в 
тому, що на певні посади призначаються переважно 
не родичі, а знайомі, друзі чи інші наближені до кон
кретної людини особи. Кронізм визначають як на
дання переваги давнім друзям політиків під час за
повнення вакантних посад, незалежно від рівня їхніх 
заслуг. У Великій Британії явище кронізму характе
ризують усталеними словосполученнями на зразок 
«старі шкільні краватки» або «клуб давніх друзів».  

Як свідчить ст. 13 Модельного кодексу поведін
ки для державних службовців, доданому до Рекоме
ндацій Комітету міністрів Ради Європи від 11 травня 
2000 р. № R (2000) 10 про кодекси поведінки для 
державних службовців: «зіткнення інтересів вини
кає в такій ситуації, коли державний службовець має 
особисту зацікавленість, яка впливає або може 
вплинути на об’єктивне і неупереджене виконання 
ним своїх службових обов’язків», і що «особиста за
цікавленість державного службовця включає будь
яку вигоду для нього (неї) особисто або для його (її) 
сім’ї, родичів, друзів і близьких, а також для осіб і 
організацій, з якими він (вона) мають або мали діло
ві або пов’язані з політикою відносини. У це поняття 
входить також будьяку фінансову чи цивільне зо
бов’язання, яке несе державний службовець» [6]. 
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На основі вищесказаного варто провести пара
лелі для порівняння.  

непотизм та кронізм є видами конфлікту інте
ресів, що має на меті призначення осіб, які мають 
пряме чи побічне відношення до особи керівника. 

особи, які призначаються не мають відповід
ного рівня компетентностей для обіймання тієї чи 
іншої посади. 

непотизм передбачає призначення та подаль
ший кар’єрний ріст осіб, які перебувають у родин
них зв’язках з керівником. 

кронізм має на меті забезпечення реалізації 
несправедливих рішень по відношенню до близь
ких осіб, які внаслідок дружніх відносин, отримали 
посади уповноважених осіб органів державної вла
ди або місцевого самоврядування. 

спільним для осіб, які отримують відповідні 
посади за рахунок фаворитизму та кронізму та не
потизму, є відсутність проведеного конкурсного 
відбору на засадах прозорості та неупередженості.  

Сьогодні конфлікт інтересів знаходить свій ви
яв через такі форми, як непотизм, кронізм, фавори
тизм, та створює значне коло варіацій, що допомагає 
зрозуміти наскільки корумпованим є середовище, де 
уже давно знівельовані поняття професіоналізму, 
компетентності та відповідальності. 

Тому важливим етапом є створення ефектив
ного механізму запобігання виникнення конфлікту 
інтересів в контексті формування нової Антикору
пційної стратегії та розробки відповідних методи
чних рекомендацій щодо питань розмежування 
понять «непотизму», «кронізму» та «фаворитизму». 
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