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На міжнародному рівні Україна має репутацію 
значно корумпованої держави, про що свідчить її 
незмінно низький рейтинг за рівнем доброчесності, 
визначений за результатами досліджень, проведе
них останніми роками авторитетними міжнародни
ми інституціями (зокрема, Transparenсy International 
та інші). В той же час, корупція є характерною рисою 
сучасної політики багатьох країнах світу. Окремі 
дослідники вважають, що корупція стала основною 
політичною проблемою початку XXI сторіччя. За ви
словом М. І. Мельника, «корупція – це корозія влади. 
Як іржа роз’їдає метал, так корупція руйнує держав
ний апарат і роз’їдає моральні устої суспільства. Рі
вень корупції – своєрідний термометр суспільства, 
показник його морального стану і спроможності 
державного апарату вирішувати завдання не у своїх 
власних інтересах, інтересах суспільства» [1, c. 11]. 

Дійсно, корупція в Україні нагадує замкнуте 
коло, розірвати яке можна лише шляхом послідов
ного здійснення системи заходів із застосуванням 
всіх можливих інструментів, починаючи від форму
вання в суспільстві масової психології несприйнят
тя корумпованих чиновників, закінчуючи застосу
ванням суворих санкцій адміністративного та 
кримінальноправового характеру. При цьому од
ним з основних інструментів протидії корупції ма
ють виступати заходи попереджувального харак
теру, які спрямовані на запобігання корупційних 
проявів. Основним засобом у цьому напрямі є фор
мування належної законодавчої бази – антикоруп
ційного законодавства.  

Як свідчить практика, корупційні прояви най
частіше зумовлені конфліктом інтересів службовців. 
Державний службовець, наділений спеціальним 
правовим статусом, виступає одночасно як провай
дером публічних інтересів держави, так і носієм сво
їх приватних інтересів. Тому у процесі виконання 
державними службовцями своїх посадових обов’яз
ків можуть виникати ситуації, які в узагальненому 
вигляді отримали назву «конфлікт інтересів», коли 
особиста зацікавленість державних службовців 
впливає або може вплинути на виконання ними 
своїх посадових обов’язків [2, c. 87].  

Конфлікт інтересів як явище є складною компо
зитною проблемою, тому у більшості країн правова 
категорія «конфлікт інтересів» має неоднозначні 
характеристики та розмиті межі між приватними, 
державними та суспільними інтересами. В результа
ті цього нормативні акти різних держав, що стосу
ються характеру і складу конфлікту інтересів, суттє
во різняться один від одного [3, c. 8].  

У європейській законодавчій практиці досить 
поширеною є запропонована у Рекомендаціях ОЕСР 

характеристика конфлікту інтересів як конфлікту 
між державними обов’язками та приватними інте
ресами державної посадової особи, в якому пов’я
заний з приватними можливостями інтерес держа
вної посадової особи може негативно впливати на 
виконання нею своїх посадових обов’язків і функ
цій. Іншими словами, конфлікт інтересів – це ситу
ація, при якій державна посадова особа виконуючи 
свої обов’язки має приватний інтерес (особисту 
заінтересованість), який хоча і не обов’язково при
зводить до прийняття неправомірного рішення або 
вчинення неправомірного діяння, але здатний до 
цього призвести. 

В Україні поняття «конфлікт інтересів» на рів
ні розуміння вітчизняного законодавця розкрите в 
Законі України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014. Окреслені законодавчі дефініції двох 
його видів: потенційний та реальний конфлікт ін
тересів. Зауважимо, у попередньому Законі України 
«Про засади запобігання та протидії корупції» від 
07.04.2011, в якому надавалось лише загальне ви
значення конфлікту інтересів, тобто, прогрес при
сутній.  

Однак, в науковій літературі виділяють і уяв
ний конфлікт інтересів. Він існує тоді, коли вини
кає думка про те, що приватні інтереси державної 
посадової особи можуть неправомірним чином 
вплинути на виконання нею функціональних обо
в’язків, але в реальності цього не відбувається. При 
цьому регламентується і діяльність, що може ви
кликати видимість конфлікту інтересів – навіть 
існування підозри, що у державного управлінця він 
є невирішеним, може спровокувати сумніви у його 
чесності й підриватиме довіру суспільства до дер
жавних органів [4, c. 111]. 

Отже, так чи інакше, категорія «конфлікт інте
ресів» розкривається через поняття «приватний 
інтерес». Під останнім розуміють будьякий майно
вий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зу
мовлений особистими, сімейними, дружніми чи 
іншими позаслужбовими стосунками з фізичними 
чи юридичними особами, у тому числі тими, що 
виникають у зв’язку з членством або діяльністю в 
громадських, політичних, релігійних чи інших ор
ганізаціях. Наявність чи відсутність у особи прива
тного інтересу до вирішення певного питання у 
більшості випадків буде індикатором, що свідчи
тиме про конфлікт інтересів у особи. 

З огляду на різноманітність приватних інтере
сів, скласти вичерпний перелік таких ситуацій не 
представляється можливим. Тим не менше можна 
виділити ряд ключових сфер, у яких ризик виник
нення конфлікту інтересів є найбільш вірогідним, 
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зокрема: розподіл фінансових чи матеріальних ре
сурсів (об’єктів права державної або комунальної 
власності), їх використання або розпорядження 
ними в інший спосіб, ніж на користь інтересам слу
жби; надання чи отримання документів дозвільно
го характеру (дозволів, ліцензій, сертифікатів, по
годжень тощо), надання інших адміністративних 
послуг; кадрові рішення, внесення подань та при
йняття рішень про нагородження державними на
городами та присвоєння почесних звань; прове
дення аукціонів, конкурсних або тендерних 
процедур; направлення на навчання або у закор
донні відрядження за рахунок коштів державного 
або місцевого бюджетів чи офіційної фінансової 
допомоги від іноземних держав чи міжнародних 
організацій; реалізації контрольних або наглядових 
повноважень тощо. 

За результатами аналізу матеріалів Єдиного 
державного реєстру судових рішень з’ясовано, що 
переважну більшість випадків конфлікту інтересів 
виявлено у сфері земельних відносин – виділення 
земельних ділянок, а також з питань, що стосують
ся преміювання або надання матеріальної допомо
ги особам, встановлення посадових окладів (при
близно по 40–42 % кожна категорія). 

Зазвичай результатом конфлікту інтересів є 
отримання публічним службовцем вигоди особисто 
для себе чи своєї родини усупереч інтересам дер
жави. Саме цей момент є головним при визначенні 
поняття корупції, тому часто конфлікт інтересів 
ототожнюється з нею. Але, як зазначалось раніше, 
наявність конфлікту інтересів не обов’язково при
зводить до фактів корупції (адже службовець, пе
ребуваючи в такому конфлікті, може діяти на ко
ристь суспільних інтересів всупереч своїм 
особистим). В цьому природному дуалізмі спостері
гається значна практична і теоретична проблема.  

Для унеможливлення розвитку конфлікту ін
тересів у корупційне правопорушення найкраще 
вживати заходів запобігання на початковій стадії, 
для чого слід визначити факторний комплекс ви
никнення конфлікту інтересів. В загальному ви
гляді, всі ці причини в науковій літературі часто 

зводяться до порушення принципів і правил про
ходження державної служби, що, власне, природи 
явища не розкриває. Більш значущим є поділ дете
рмінант наступні групи: етичні чинники (невисо
кий моральний рівень конкретного державного 
службовця, відсутність або недостатнє викорис
тання моральних та матеріальних ресурсів мотива
ції службовця), правові чинники (високий рівень 
розмитості та невизначеності компетенції, наяв
ність протиріч між нормативними правовими ак
тами органів влади різного рівня, включення до них 
положень, що сприяють створенню умов для коруп
ційної поведінки, існуючі прогалини у правовому 
регулюванні), та організаційні чинники (дублюван
ня повноважень державних органів, їх структур, 
державних службовців; наявність бюрократичних 
процедур; неоднакова винагорода при виконанні 
рівного об’єму службових функцій через неефекти
вність системи оплати праці, відсутність реальної 
відповідальності за невиконання чи неналежне 
виконання посадових обов’язків тощо). [5, c. 424]. 

Як бачимо, за своєю природою конфлікт інтере
сів не є фатально детермінованим явищем, відтак 
слід визнати вірною позицію законодавця, який, на 
нашу думку, передусім подбав про шляхи вирішення 
(узгодження, усунення тощо) конфліктів інтересу, 
усуваючи тим самим у більшості випадків необхід
ність застосування санкції, забезпеченої силою дер
жавного примусу. Такий підхід серед деяких науко
вців вважається спірним, однак слід визнати: 
принципи економії санкцій, співмірності порушення 
і заходу впливу відповідають сучасному демократи
чному напряму формування законодавства. 

З огляду на неоднозначні властивості конфлік
ту інтересів, його переважно нетяжкий характер, 
можливість усунення «власними силами», а також з 
огляду на стратегічні напрями розвитку вітчизняно
го антикорупційного законодавства, постає практи
чне питання завчасної «діагностики» конфлікту ін
тересів. Необхідне впровадження антикорупційного 
комплаєнсконтролю як унормованого механізму 
завчасного виявлення конфлікту інтересів. 

Список бібліографічних посилань 

1. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): 
монографія. Київ: Юрид. думка, 2004. 400 с. 

2. Кім К. В. Конфлікт інтересів на державній службі: правовий аспект. Вісник Харківського національно-
го університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2014. № 1137, вип. 18. С. 86–89. 

3. ТокарОстапенко О. В. Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосу
вання європейського досвіду в Україні: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2013. 57 с. 

4. Василевська Т. Е. Конфлікт інтересів на державній службі: етичні аспекти. Науковоінформаційний 
вісник Академії національної безпеки. 2014. № 1. С. 106–120. 

5. Лавренюк Ю. Конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців як складова механізму протидії 
корупції. Ефективність державного управління. 2011. Вип. 27. С. 422–428. 

Одержано 15.02.2017 
 


