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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. У процесі реформування національне законодавство 

з урахуванням європейських стандартів у сфері запобігання корупції постійно 

поповнюється низкою новітніх для вітчизняної адміністративно-правової 

доктрини понять, одним із яких є конфлікт інтересів. Будучи широко вживаною 

у практиці діяльності європейських органів публічної адміністрації, процедура 

застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є взагалі 

невживаною у практиці більшості публічних службовців України.  

Незважаючи на велику увагу законотворців до антикорупційного 

законодавства, яке протягом останніх п’яти років дуже бурхливо розвивалось, 

змінювалось, унаслідок чого створювалися нові органи державної влади, 

впроваджувалися нові адміністративні процедури, належна та цілеспрямована 

увага вчених-юристів цим важливим питанням не приділялася, внаслідок чого 

без належного наукового обґрунтування було створено цілу низку досить 

суперечливих правових норм, що спричинило внутрішню неузгодженість 

антикорупційного законодавства України. 

Практика розгляду судами загальної юрисдикції справ про притягнення 

до адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів свідчіть про постійну увагу правоохоронних 

органів до цього питання. Наприклад, у 2016 р. було прийнято 3134 постанови 

про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 1727 «Порушення 

вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, у 2015 р. таких постанов було 

прийнято 1394, тобто кількість таких судових рішень за рік збільшилась у 

2,2 рази. Безумовно, одним із чинників такої поширеності вказаного 

адміністративного правопорушення є недосконале законодавство у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, практика застосування якого, 
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безперечно, потребує детального вивчення представниками адміністративно-

правової науки. 

Вказані актуальні проблеми та статистичні показники зумовлюють 

необхідність поглибленого вивчення особливостей та проблем правового 

регулювання в чинному законодавстві України всіх структурних елементів 

механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. На поточному 

етапі розвитку науки адміністративного права можна вести мову про поодинокі 

праці, присвячені означеному питанню, зокрема, таких науковців, як 

Т. Василевська, В. Галунько, О. Єщук, О. Онищук, О. Токар-Остапенко. 

Фундаментальною та основоположною базою дослідження вказаної 

проблематики є праці вітчизняних учених-юристів, які стосуються правового 

регулювання окремих аспектів діяльності, спрямованої на протидію корупції в 

Україні, таких як В. Александров, С. Алфьоров, В. Бевзенко, М. Бездольний, 

І. Дьомін, Д. Йосифович, Д. Заброда, В. Завгородній, Т. Коломоєць, 

В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, П. Лютіков, А. Манжула, М. Мельник, 

Р. Мельник, І. Нуруллаєв, С. Рогульський, С. Стеценко, В. Тильчик, 

О. Ткаченко, Р. Тучак, І. Яцків та ін. Водночас в Україні відсутні праці вчених-

юристів, присвячені дослідженню правового регулювання запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції. Вказані 

обставини та зазначені актуальні проблеми зумовили обрання теми 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2016 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема дисертації безпосередньо пов’язана з 

реалізацією Засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2014–2017 рр., затверджених Законом України 
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від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій із 

юридичних спеціальностей, затвердженим рішенням Президії НАПрН України 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наявних 

наукових та нормативних джерел визначити зміст поняття «запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції», дослідити 

особливості правового регулювання в чинному законодавстві України всіх 

структурних елементів механізму запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, окреслити проблеми, які існують у зазначених сферах, та 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового 

регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач:  

– розкрити поняття та визначити ознаки запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції, здійснити класифікаційний 

розподіл конфлікту інтересів;  

– визначити сучасний стан наукових досліджень запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції у доктрині 

адміністративного права, охарактеризувати історію становлення їх 

нормативного закріплення у законодавстві України;  

– виділити та охарактеризувати принципи та функції запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; 

– розкрити взаємовплив та взаємозалежність складових елементів 

системи суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

– визначити та охарактеризувати заходи запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів; 
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– розкрити особливості адміністративної відповідальності за порушення 

вимог законодавства України щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 

– узагальнити зарубіжний досвід правового регулювання запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів та виділити основні напрями його 

запозичення для вітчизняного законодавства; 

– окреслити основні напрями та пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства України та положень адміністративно-правової науки у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції.  

Предметом дослідження є запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як спосіб протидії корупції.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, формально-юридичний, історичний, логіко-семантичний, 

системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правовий тощо). Діалектичний метод використано в процесі 

розгляду розвитку наукової думки щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції (розділ 1). Формально-

юридичний метод застосовано під час аналізу норм законодавства, які 

закріплюють структурні елементи механізму запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів (розділ 2). За допомогою історичного методу здійснено 

характеристику історичного розвитку наукової думки стосовно запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції (підрозділ 1.2). 

Логіко-семантичний метод використано для дослідження дефініцій 

адміністративного права, які в сукупності допомагають розкрити сутність 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (підрозділ 1.1, розділ 2). 

Метод системного аналізу дав змогу виявити зв’язки між структурними 

елементами системи суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
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(підрозділ 2.2). Порівняльно-правовий метод застосовано в процесі 

дослідження зарубіжного досвіду запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів (підрозділ 3.1), метод моделювання – для розроблення пропозицій з 

удосконалення антикорупційного законодавства (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з 

питань правового регулювання запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції. Для розроблення пропозицій з 

удосконалення антикорупційного законодавства використано міжнародні 

нормативно-правові акти та законодавство зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Національним агентством України з питань державної служби, 

антикорупційними міжнародними та українськими громадськими 

організаціями, практика розгляду судами загальної юрисдикції справ про 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, практика врегулювання 

конфлікту інтересів органами публічної адміністрації, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання та електронні ресурси.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

наукових положень і висновків, які виносяться на захист, зокрема: 

уперше: 

– здійснено класифікаційний розподіл конфлікту інтересів за 

авторськими критеріями: 1) за суб’єктами запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 2) за суб’єктами, у яких виник конфлікт інтересів; 3) за правовим 

статусом юридичних осіб, у яких може виникнути конфлікт інтересів; 4) за 

підставами виникнення конфлікту інтересів; 5) за заходами врегулювання 

конфлікту інтересів; 6) за заходами запобігання конфлікту інтересів; 

– у результаті аналізу історичного розвитку наукової думки стосовно 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції та 

їхнього нормативного закріплення у вітчизняному законодавстві обґрунтовано 

авторський варіант періодизації шляхом виділення чотирьох окремих етапів, 

надано обґрунтування виділення кожного з етапів та здійснено їх детальну 

характеристику з виокремленням особливостей усіх періодів; 

– окреслено напрями розвитку законодавства України у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції, 

що дозволило аргументувати необхідність внесення змін до низки чинних 

законів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

розроблення і прийняття нового нормативно-правового акта; 

удосконалено: 

– розуміння принципів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції, у зв’язку з чим запропоновано 

розробити проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції в 

Україні», в якій би не тільки закріплювались пріоритетні напрями діяльності 

держави у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а й 

визначалися основні принципи цієї діяльності; 

– положення про систему суб’єктів запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції з виокремленням 

пропозицій щодо вдосконалення правового статусу цих суб’єктів у 

відповідній сфері суспільних відносин; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення стосовно визначення заходів запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, що дало змогу розкрити їхній зміст та 

охарактеризувати процедури їх застосування, визначити напрями 

вдосконалення правового регулювання цих процедур;  

– підходи щодо адміністративної відповідальності за порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що дозволило 

охарактеризувати склади відповідних адміністративних правопорушень, 
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дослідити судову практику в цій сфері, визначити та запропонувати необхідні 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення;  

– наукові положення щодо вивчення досвіду розвинених держав у сфері 

правового регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що 

дало змогу визначити пріоритетні напрями його запозичення в Україні з метою 

вдосконалення антикорупційного законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в роботі положення, висновки та рекомендації сприяють 

подальшому розвитку теорії адміністративного права та підвищенню 

ефективності діяльності органів, які вповноважені здійснювати заходи 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Основні положення та 

результати дослідження можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – у процесі розроблення теоретичних і 

прикладних проблем адміністративного права, а також спеціальних положень 

інститутів адміністративної відповідальності, публічної служби (акт 

впровадження Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

від 27.02.2017); 

– нормотворчій діяльності – у процесі вдосконалення 

антикорупційного законодавства, зокрема підготовки нормативно-правових 

актів, спрямованих на реалізацію положень Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

– правозастосовній діяльності – для покращення діяльності органів 

державної влади й місцевого самоврядування та інших юридичних осіб 

публічного права, які вповноважені здійснювати заходи запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів;  

– навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Правове регулювання 

публічної служби» (акт впровадження Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 07.04.2017). 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на 5 міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 

розвитку» (м. Ужгород, 2015 р.); «Európska tradícia v medzinárodnom práve: 

uplatňovanie ľudských práv» (м. Братислава, 2016 р.); «Інтеграція юридичної 

науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» 

(м. Дніпро, 2016 р.); «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: 

вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Харків, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

6 наукових статтях, із них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЯК 

СПОСІБ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

 

1.1 Поняття та ознаки запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції, класифікаційний розподіл 

конфлікту інтересів 

 

 

З метою з’ясування сутності поняття «запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції», виокремлення його ознак, а 

також формулювання його визначення, необхідним є аналіз етимології слів, з 

яких складається це поняття (конфлікт, інтерес, запобігання, врегулювання, 

протидія, корупція), які містяться у тлумачних словниках, навчальній 

літературі, наукових джерелах, а також у діючому законодавстві України. 

Детальний розгляд визначень слів, які формують вказаний перелік, доцільно 

розпочати з ключового слова – конфлікт інтересів, поява якого є чинником 

виникнення суспільних відносин, особливості правового регулювання яких є 

предметом дисертаційної роботи.  

В «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда міститься 

декілька визначень поняття «конфлікт»: 1) зіткнення протилежних інтересів, 

думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка; 2) ускладнення в 

міжнародних відносинах, що може призвести до збройної сутички; 

3) суперечність, сутичка, покладена в основу сюжету художнього 

твору [1, с. 274]. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за 

редакцією В. Бусела, окрім вищезазначених визначень поняття «конфлікт», 

також наводиться визначення таких понять, як «психічний конфлікт» та 

«ситуаційний конфлікт». Психічний конфлікт за цим словником – це внутрішні 
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суперечності в психіці особи, суперечливі тенденції, настанови і емоції, а 

ситуаційний конфлікт – суперечності між особою і зовнішніми обставинами 

або оточуючими людьми [2, с. 578]. 

Поняття «інтерес» в обох словниках визначають як: 1) увага до кого-, 

чого-небудь, зацікавлення кимсь, чимось; цікавість, захоплення; 2) вага, 

значення; 3) те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось 

думок і турбот; прагнення, потреби; 4) те, що йде на користь кому-, чому-

небудь, відповідає чиїмсь прагненням, потребам; користь, вигода, прибуток  

[1, с. 37; 2, с. 509]. 

«Великий тлумачний словник російської мови» пропонує такі визначення 

поняття «конфлікт»: 1) зіткнення протилежних сторін, думок, сил; серйозна 

розбіжність, гостра суперечка; 2) ускладнення в міжнародних відносинах; 

3) протиріччя, протиборство між зображеними в художньому творі характерами 

і обставинами, які служать основою розвитку [3, с. 453]. Поняття «інтерес» у 

цьому словнику трактується як: 1) увага, цікавість, що проявляється до кого-, 

чого-небудь; 2) важливість, значення; привабливість; 3) те, що становить 

переважний зміст думок, мовлення, турбот кого-небудь; 4) користь, вигода; 

5) те, що становить благо кого-, чого-небудь, служить на користь кого-, чого-

небудь; потреби [3, с. 395]. 

У «Тлумачному словнику російської мови» С. Ожегова поняття 

«конфлікт» визначається як зіткнення, серйозна суперечність, суперечка [4]. 

«Тлумачний словник живої великоросійської мови» В. Даля містить таке 

визначення поняття «інтерес»: 1) користь, вигода, прибуток; 2) відсотки, 

зростання грошей; 3) співчуття, участь, турбота; 4) цікавість або значення, 

важливість справи [5]. 

З метою вивчення розуміння поняття «конфлікт інтересів» з точки зору 

філософської науки, яка є особливою формою пізнання світу, що виробляє 

систему знань, у тому числі і про найзагальніші суттєві характеристики 

людського ставлення до суспільства, в якому постійно виникають різноманітні 

конфлікти, розглянемо відповідну філософську літературу. 
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У «Філософському енциклопедичному словнику» під конфліктом 

розуміється зіткнення інтересів, мотивів, тенденцій, суб’єктів суспільного 

життя. Також зазначається, що в межах системи як певної цілісності елементи 

(складові частини) знаходяться в конфлікті з іншими елементами системи за 

умови, що «відкрите виявлення» інтересів, мотивів, цілей одних елементів 

системи з необхідністю активізує дії протилежних інтересів, мотивів системи. 

Зародження конфлікту можливе лише тоді, коли в межах цілісної системи на 

одному рівні знаходяться неідентичні в своїх виявах елементи; відповідно 

конфлікт визначається як певна об’єктивація взаємодії неідентичних елементів 

[6, с. 299]. 

Поняття «інтереси» (людські) за «Філософським енциклопедичним 

словником» – це властиве людині відношення, що виражає позитивну чи 

негативну спрямованість її активності, діяльності, історичної творчості, 

спрямованої на пошук, вибір, використання або створення шляхів, засобів, 

способів, норм, соціальних інститутів, здатних задовольнити людські потреби. 

Людські інтереси, разом з потребами та цінностями, спонукаючи соціальний 

суб’єкт (особистість, групу, історичну спільноту, клас, націю, суспільство), 

виступають рушійною силою історичного процесу [6, с. 246]. 

Дослідник М. Тофтул у своїй праці «Сучасний словник з етики» наводить 

поняття «моральний конфлікт» і трактує його як зіткнення різноспрямованих 

цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів людей у процесі їх взаємодії, що 

виявляється в жорсткій формі, пов'язаних з протиборством мотивів, які 

потребують морального вибору. Він зазначає, що конфлікт виникає і 

розвивається за умови наявності інциденту, коли конфліктуючі сторони 

починають діяти, ущемляючи інтереси одна одної [7, с. 214]. 

Під інтересом М. Тофтул розуміє об'єктивно зумовлений мотив 

діяльності суб'єкта (окремої людини чи соціальної спільноти), який формується 

з усвідомленням самої потреби та з'ясування умов і засобів їх задоволення; 

емоційний вияв пізнавальних потреб людини, необхідний для набуття 
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життєвого досвіду; єдина мотивація, що здатна перетворити роботу в приємне 

заняття, іноді – у творчу працю [7, с. 197]. 

Не менш цікавим для дослідження є розгляд поняття «конфлікт інтересів» 

з точки зору науки, яка вивчає безпосередньо поведінку людей, а саме 

психології. У «Психологічному словнику» В. Синявського та О. Сергєєнкової 

міститься таке визначення поняття «конфлікт»: крайнє загострення 

суперечностей; зіткнення осіб, їхніх ідей, інтересів, потреб, оцінок, рівня 

прагнень, домагань тощо при намаганні їх розв'язати на фоні емоційних станів. 

Окрім цього, в «Психологічному словнику» виділяють також такі поняття, як 

«конфлікт внутрішній» та «конфлікт внутрішньоособистісний». Внутрішній 

конфлікт – це психічний стан людини, що викликається амбівалентністю 

почуттів і затяжною боротьбою мотивів, які затримують прийняття рішення. 

Внутрішній конфлікт, зазвичай, важко переживається людиною. Конфлікт 

внутрішньоособистісний – це гостре негативне переживання, викликане 

зіткненням протилежних ціннісних орієнтацій особистості, її потреб, інтересів, 

прагнень, що відображає суперечливі зв’язки з соціальним середовищем. 

Основними причинами внутрішньоособистісних конфліктів є труднощі під час 

прийняття рішень, неадекватне уявлення про себе, непомірні претензії, 

протилежно спрямовані мотиви самоутвердження, невідповідність між високою 

самооцінкою особистості і низькою її оцінкою оточуючими, між високими 

потребами і недостатніми можливостями їх задовольнити, між високими 

вимогами у навчанні, роботі і недостатньо розвиненими для успіху 

особистісними якостями [8]. Поняття «інтерес» в цьому словнику автори 

визначають як вибіркову спрямованість людини на певний об`єкт чи діяльність, 

що викликана позитивним, зацікавленим ставленням, емоційною 

привабливістю [8]. 

У навчальному посібнику А. Долинської та А. Матяш-Заяц «Психологія 

конфлікту» детально досліджено поняття «конфлікт». У своїй праці вони 

подають різні визначення цього поняття науковцями й вважають 

найприйнятнішими погляди українських вчених Г. Ложкіна та Н. Пов'якель, які 
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розглядають конфлікт як зіткнення різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, 

поглядів, цілей, позицій) суб'єктів – сторін взаємодії, наголошуючи на тому, що 

поняття різноспрямованості ширше за розуміння протилежності спрямованості, 

що дає можливість зняти обмеження розуміння проблеми та усунути елемент 

антагонізму [9]. 

У праці Т. Дуткевича «Загальна психологія: теоретичний курс» поняття 

«інтерес» розглядається як усвідомлюваний людиною мотив, що є емоційним 

проявом пізнавальних потреб та виявляється у бажанні більше дізнатися про 

об'єкт інтересу, глибше зрозуміти його. Задоволення інтересу не веде до 

зникнення потреби, а навпаки – до її посилення, тому його називають 

ненасичуваним мотивом [10]. 

В праці С. Гусарєва та О. Тихомирова «Юридична деонтологія (Основи 

юридичної діяльності)» під конфліктом розуміється випадок загострення 

соціальних суперечностей, який виражається у зіткненні соціальних спільнот – 

класів, націй, держав, соціальних груп, соціальних інститутів та ін., що 

зумовлено протилежністю або суттєвими відмінностями їх інтересів, мети, 

тенденцій розвитку. Науковці звертають увагу, що, виходячи з того, що 

найбільш поширеним підходом є визначення конфлікту через соціальні 

суперечності, в науковій літературі склалося також поняття соціального 

конфлікту, під яким звичайно мають на увазі той вид протистояння, в якому 

сторони намагаються захопити територію або ресурси, погрожують іншім 

суб´єктам посягати на їхні інтереси таким чином, що боротьба набуває форми 

нападу або оборони [11]. 

У навчальному посібнику «Конфліктологія» за редакцією Л. Герасіної, 

М. Требіна, В. Водніка та ін. конфлікт визначається як зіткнення протилежних 

або несумісних інтересів, дій, поглядів і цілей окремих осіб, соціальних груп чи 

спільнот, політичних партій, організацій, держав, різних соціальних 

(політичних, економічних) систем (соціополітична інтерпретація); найбільш 

гострий спосіб розв’язання суперечностей, які виникають у процесі соціальної 

взаємодії, що полягає у протидії між суб’єктами конфлікту та зазвичай 
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супроводжується негативними емоціями (соціопсихологічна 

інтерпретація) [12]. 

У «Енциклопедії практичної психології» під конфліктом інтересів 

розуміється одна з різновидів конфліктної ситуації, де на один цікавий предмет 

претендують дві (або більше сторони) [13]. 

На Інтернет порталі з психології «GOPSY» у статті «Проблема конфлікту 

суспільних і особистих інтересів» конфлікт інтересів трактують як протидію 

сторін заради досягнення певної мети. Також зазначається, що конфлікт 

інтересів може бути: міжособистісний, економічний, політичний, військовий, 

сімейний, соціальний, міжнародний, що не вимагає застосування спеціальних 

процедур врегулювання (втручання психологів та інших фахівців) або такий, 

що потребує відповідних процедур [14]. 

На Інтернет порталі «Психологія і психіатрія» конфлікт інтересів 

розглядають як протиріччя, що виникає між персональними інтересами 

індивіда і його професійними обов'язками, службовими повноваженнями [15]. 

А. Дмитрієв у навчальному посібнику «Конфліктологія» конфліктом 

інтересів називає протиборство, засноване на зіткненні інтересів різних 

соціальних суб'єктів [16]. 

«Національна психологічна енциклопедія» подає такі визначення поняття 

«конфлікт інтересів»: 1) протиріччя між соціальними суб'єктами (в деяких 

західних теоріях конфлікту); 2) конфлікт, заснований на зіткненні корінних 

інтересів різних соціальних суб'єктів [17]. 

Оскільки конфлікт може виникати не лише між людьми, а і між їхніми 

різноманітними об’єднаннями від невеликих соціальних груп до держав, 

доцільно розглянути його розуміння окремими представниками соціології, 

політології та науки державного управління.  

Так, в «Енциклопедичному словнику з державного управління» за 

редакцією Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна вирізняють такі види 

інтересів та їх визначення: 
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– інтереси державні – концептуально виражені та чітко сформульовані 

положення щодо сукупних потреб держави, пов’язані з проблемами її безпеки й 

умовами подальшого розвитку; 

– інтереси національні – найважливіша складова суспільних інтересів, 

які є головною детермінантою, початковим пунктом і реальною причиною 

свідомих дій людей; 

– інтереси особистості – усвідомлені індивідом потреби в необхідних 

для його існування та розвитку матеріальних і духовних життєвих ресурсах 

(власність, соціальний статус, влада, територія та ін.), які виступають 

головними мотивами його суспільної діяльності; 

– інтереси політичні – потреби суб’єктів політики, що зумовлені їх 

становищем у суспільстві, концептуально усвідомлені ними, пов’язані із 

досягненням або збереженням політичної влади для здійснення своєї волі в 

системі політичних відносин; 

– інтереси публічні – інтереси соціальної спільноти, задоволення яких 

слугує умовою і гарантією її існування та розвитку; 

– інтереси соціальні – реальна причина, рушійний чинник соціальних 

дій, що формують мотиви i стимули, ідеї та емоції суб’єктів суспільства 

(індивідів, соціальних груп) [18]. 

М. Примуш у праці «Загальна соціологія» зазначає, що конфлікт у 

буквальному перекладі означає «зіткнення». М. Примуш стверджує про те, що 

конфлікт виникає тоді, коли люди починають усвідомлювати, що їхні інтереси, 

потреби, цілі не можуть бути задоволеними у разі збереження існуючої системи 

соціальних відносин і починають діяти так, аби змінити ситуацію. В залежності 

від змісту, характеру та спрямованості таких дій конфлікт може наростати, 

пом'якшуватись або розв'язуватись. Тобто, на думку М. Примуш, конфлікт – це 

зіткнення протилежних цілей, позицій, поглядів суб'єктів соціальної взаємодії, 

які усвідомлюють суперечливість своїх інтересів [19]. 

Г. Жекало у своїй статті «Основні підходи до визначення поняття 

«конфлікт» зазначає, що під конфліктом слід розуміти певні суперечності, що 
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пов'язані з перетином інтересів, тобто поглядів, прагнень, норм і принципів 

життя окремих людей чи їх груп. Дослідниця вказує, що зараз постає питання, 

чи вважати конфліктом усі явища антагоністичного та суперечливого 

характеру, що мають місце як у свідомості окремих людей чи їх груп, так і в 

їхній поведінці. Проте уточнює, що конфлікт переходить у фазу «реального 

конфлікту» тоді, коли сторони, усвідомлюючи несумісність своїх інтересів, 

починають діяти одна проти одної, застосовуючи при цьому різні методи задля 

досягнення своїх цілей [20]. 

Є. Перегуда у навчальному посібнику «Соціологія» подає такі визначення 

поняття «конфлікт»: 1) неминуча і універсальна суперечність, яка властива 

будь-якій системі і виступає джерелом її змін; 2) якість або стан системи, що 

знаходиться у розвитку; 3) різновид взаємодії суб’єктів. Є. Перегуда зазначає, 

що конфлікт – передусім діяльність, певний вид взаємодії суб’єктів щодо 

вирішення об’єктивної (або суб’єктивно уявленої) та усвідомленої суперечності 

з метою її розв’язання та зміни існуючої системи стосунків або стану речей. 

Конфлікт як протидію сторін на ґрунті об’єктивних або суб’єктивних 

суперечностей уявляють як процес, у якому дві або більше сторін у своїх 

прагненнях реалізувати власні перешкоджають одна одній з приводу 

взаємовиключення цих інтересів, але сторони застосовують різні заходи щодо 

подолання протидії і продовжують свій рух до поставленої мети. Конфлікт 

трактують як боротьбу протилежних сторін, суб’єктів взаємодії (індивідів, 

соціальних груп, класів, держав) за реалізацію взаємовиключних, протилежних 

потреб, цілей, інтересів, поглядів, цінностей тощо [21]. 

У «Посібнику з розвитку громад», опублікованому в рамках Програми 

«Демократизація України: програма малих проектів», конфлікт інтересів 

тлумачать як ситуацію, за якої особа має приватний інтерес, який можна 

визнати як такий, що впливає на об'єктивне виконання нею службових 

обов'язків. Також зазначено, що найчастіше люди визначають конфлікт 

інтересів як ситуацію, коли посадова особа приймає професійне рішення з 

метою отримання особистої фінансової вигоди. Проте, інтерес необов'язково 
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має носити фінансовий чи навіть виключно особистий характер – конфлікт 

інтересів присутній у будь-якій ситуації, за якої особисті почуття, стосунки чи 

прихильність, висловлені у будь-який спосіб, можуть впливати на прийняття 

професійних рішень. Вигода, отримана в результаті такого рішення, може 

спрямовуватися на членів сім'ї, друзів або організацію, з якою дана особа 

пов'язана або яку підтримує за причин, інших, ніж професійні [22]. 

М. Гілязева в праці «Соціальні аспекти конфлікту інтересів у професійної 

діяльності державних цивільних (муніципальних) службовців РФ» стверджує, 

що конфлікт інтересів – це взаємодія чиновника і громадянина в умовах 

дефіциту можливостей для реалізації їхніх інтересів у рамках регламентованої 

структури, що виявляється в протиріччі між правовими і моральними нормами, 

соціальними цінностями і прагненням суб'єктів реалізувати особисті інтереси за 

рахунок адміністративного ресурсу [23]. 

Логічним, на нашу думку, є перехід від аналізу праць вчених, які 

представляють науки, які вивчають поведінку різноманітних індивідуальних 

або колективних суб’єктів, які виступають учасниками конфлікту, до розгляду 

робіт представників юридичної науки, предметом дослідження якої є норми 

права, які врегульовують вказану поведінку. Оскільки в Україні, на жаль, 

законодавство є чинником розвитку юридичної науки, а не навпаки, 

розпочнемо розгляд поняття «конфлікт інтересів» з легальних визначень, які у 

свою чергу спричинили появу уваги науковців до цього поняття.  

У першому антикорупційному Законі України «Про боротьбу з 

корупцією» від 05 жовтня 1995 року поняття «конфлікт інтересів» не містилось 

взагалі [24]. Перше легальне визначення конфлікту інтересів на рівні другого 

антикорупційного закону з’явилося у 2009 році в Законі України «Про засади 

запобігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 року, який фактично не 

діяв в Україні, проте спричинив жваве обговорення та дискусії у науковому 

середовищі серед посадових осіб юридичних осіб публічного права, що 

обґрунтовує необхідність звернення уваги на його положення. Відповідно до 

ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 
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11 червня 2009 року, конфлікт інтересів – це реальні або такі, що видаються 

реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими 

повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під 

час виконання наданих їй службових повноважень [25]. Як бачимо, у 2009 році 

законодавець під конфліктом розумів протиріччя, яке виникало між 

приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями. 

У третьому антикорупційному Законі України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 07 квітня 2011 року, який на відміну від попереднього 

врегульовував антикорупційну діяльність в Україні протягом більше ніж трьох 

років, законодавець майже не змінив визначення поняття «конфлікт інтересів», 

окрім того, що під конфліктом розумілось не протиріччя, а суперечність, яка 

виникала не між приватними інтересами особи, а між особистими інтересами та 

її службовими повноваженнями. За Законом України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 07 квітня 2011 року конфлікт інтересів визначався як 

суперечність між особистими інтересами особи та її службовими 

повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під 

час виконання наданих їй службових повноважень [26]. 

У ст. 1 четвертого чинного антикорупційного Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року поняття «конфлікт інтересів» 

розділено на два види: «реальний конфлікт інтересів» та «потенційний 

конфлікт інтересів». Реальний конфлікт інтересів – це суперечність між 

приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття 

рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 

повноважень. Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного 

інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість 

прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
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зазначених повноважень, при цьому приватний інтерес розглядається як будь-

який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений 

особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з 

фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з 

членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших 

організаціях [27]. Безумовним позитивом є подібне детальне нормативно-

правове закріплення фундаментальних положень про конфлікт інтересів на 

рівні антикорупційного закону України. Слід звернути увагу, що під реальним 

конфліктом інтересів законодавець розуміє саме суперечність, яка виникає між 

приватними інтересами особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями, останні при цьому вперше з’явилися у легальному визначенні 

поняття, яке є предметом розгляду. Потенційний конфлікт інтересів 

визначається як наявність приватного інтересу. Слід звернути увагу, що в 

жодному з наведених вище визначень поняття «конфлікт» представників різних 

суспільних наук воно не позначається як лише наявність інтересу, оскільки 

обов’язково робиться акцент не тільки на наявність інтересу, проте й на його 

суперечність, протиріччя іншим інтересам. На підставі цього можна зробити 

висновок, що потенційний конфлікт інтересів за своєю суттю не є конфліктом 

саме через відсутність факту суперечності у відповідній конкретній ситуації. 

У «Методичних рекомендаціях з питань запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб», які були 

затверджені Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 14 липня 2016 року № 2, зазначається, що конфлікт інтересів – це конфлікт 

між публічно-правовими обов'язками і приватними інтересами державної 

посадової особи, за якого її приватні інтереси котрі, випливають з її положення 

як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією 

державною посадовою особою її офіційних обов'язків або функцій. Іншими 

словами, конфлікт інтересів – це ситуація, при якій службова особа, виконуючи 

свої обов'язки, має приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і 
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не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення 

неправомірного діяння, але здатний до цього призвести [28]. Запропоноване 

визначення поняття «конфлікт інтересів» у вказаних «Методичних 

рекомендаціях» заслуговує на критику. По-перше, недоліком визначення варто 

вважати те, що при визначенні поняття «конфлікт» воно прирівняне до слова 

«конфлікт», що не дозволяє розкрити його сутність. По-друге, зазначені в 

Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року службові 

та представницькі повноваження особи як одна із двох складових конфлікту 

інтересів обмежуються лише публічно-правовими обов’язками. Аргументуючи 

цю точку зору, варто зазначити позицію Г. Ткач, яка у своїй науковій статі на 

тему «Поняття владного повноваження» зазначає, що владне повноваження 

можна розглядати як забезпечену законом вимогу уповноваженого суб’єкта 

належної поведінки і дій, звернену до громадян та юридичних осіб. Вона 

обґрунтовано стверджує, що владне повноваження – це веління (наказ, вимога, 

команда), звернене до другої сторони публічного правовідношення [29, с. 102]. 

У зв’язку з цим помилковим є ототожнення службових та представницьких 

повноважень особи з його публічно-правовими обов’язками. По-трете, 

розробники «Методичних рекомендацій» обмежують у запропонованому 

визначені коло суб’єктів, у яких може виникнути конфлікт інтересів та які 

визначені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року, лише державними посадовими особами, залишаючи поза увагою: 

а) посадових осіб органів місцевого самоврядування; б) посадових осіб інших 

юридичних осіб публічного права, створених органами місцевого 

самоврядування; в) осіб, які не є державними службовцями, посадовими 

особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги; г) членів 

громадських рад, що утворені при державних органах та беруть участь у 

підготовці рішень із кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 

виконання антикорупційних програм. 

Як вже зазначалося, українське законодавство є чинником появи нових 

публікацій у юридичній науковій та публіцистичній літературі, відтак 
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перейдемо до розгляду праць вчених-юристів, які першими намагалися 

здійснити аналіз проблематики конфлікту інтересів в антикорупційній 

діяльності держави. 

Д. Гудков у своїй статті «Конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання 

в національному законодавстві» зазначає, що конфлікт інтересів – це колізія 

між державними інтересами в межах певної посади та приватними інтересами 

особи, яка займає дану посаду. Основними причинами виникнення конфлікту 

інтересів він називає порушення основних принципів публічної служби; 

порушення обмежень та заборон, пов’язаних із публічною службою; 

недобросовісне виконання службових обов’язків посадовою особою, зокрема 

недотримання при їх виконанні прав і законних інтересів громадян, організацій, 

суспільства та держави, недодержання діючого законодавства; неякісне 

соціальне забезпечення публічних службовців [30]. 

Т. Бодун у статті «Конфлікт інтересів як детермінанта реформування 

системи влади в Україні» визначає конфлікт інтересів як конфлікт між 

публічно-правовими обов'язками та приватними інтересами посадової особи, в 

якому службовець має свої особисті інтереси, що може негативно вплинути на 

виконання покладених на нього обов'язків та функцій [31]. 

Н. Янюк у статті «Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній 

службі: правові засоби запобігання і протидії» під конфліктом інтересів розуміє 

ситуацію, за якої особиста заінтересованість публічного службовця може 

вплинути на об’єктивність виконання ним службових повноважень, за якої 

існує можливість виникнення протиріччя між особистим інтересом публічного 

службовця і публічними, що може поставити під сумнів справедливість 

прийнятого рішення чи вчинення публічним службовцем інших дій [32]. 

О. Олешко у статті «Особливості управління конфліктом інтересів у сфері 

державної служби» трактує конфлікт інтересів як конфлікт між громадським 

обов’язком і приватними інтересами державного службовця, у якому 

державний службовець перебуває під впливом приватних інтересів, здатних 

відобразитися на виконанні ним своїх робочих обов’язків [33]. 
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В. Горбунова в статті «Конфлікт інтересів на муніципальному рівні: 

сутність та правовий аспект» зазначає, що конфлікт інтересів – це ситуація, при 

якій особиста зацікавленість муніципального службовця впливає або може 

вплинути на об'єктивне виконання ним посадових обов'язків і при якій виникає 

або може виникнути протиріччя між особистою зацікавленістю муніципального 

службовця і законними інтересами громадян, здатне призвести до заподіяння 

шкоди цим законним інтересам громадян [34]. 

Порівняльний аналіз зазначених вище п’яти визначень поняття «конфлікт 

інтересів» дозволяє виділити їхні окремі недоліки, що дає змогу краще 

усвідомити його сутність та ознаки. Такими недоліками варто вважати: 

1) визначення конфлікту інтересів саме як конфлікту (визначення 

Т. Бодун, О. Олешка); 

2) обмеження однією зі складових конфлікту інтересів лише: 

а) громадськими обов’язками (визначення О. Олешка); б) публічно-правовими 

обов'язками (визначення Т. Бодун); в) державними інтересами в межах певної 

посади (визначення Д. Гудкова); 

3) розгляд конфлікту інтересів лише як потенційної суперечності, тобто 

залишення поза увагою реальної суперечності різних інтересів (визначення 

Н. Янюк). 

Отже, на підставі розгляду поняття «конфлікт інтересів» в різних 

довідкових, нормативно-правових та наукових джерелах представниками 

різних суспільних та гуманітарних наук, можна виконати поставлене завдання 

дисертаційної роботи, а саме визначити ознаки конфлікту інтересів як засобу 

протидії корупції у разі наукового розгляду діяльності, пов’язаної із 

запобіганням йому та його врегулюванням: 

1) за своєю сутністю конфлікт інтересів є суперечністю, протиріччям, 

неспівпадінням спрямованості інтересів; 

2) двома складовими конфлікту виступають приватний інтерес особи та її 

службові та представницькі повноваження, які створюють для неї відповідні 

обов’язки публічного характеру;  
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3) конфлікт інтересів створює реальну загрозу вчинення неправомірних 

дій з боку особи, яка його має, з метою задоволення свого приватного інтересу; 

4) широке легальне тлумачення приватного інтересу як одного із 

чинників конфлікту інтересів, який має як матеріальний, так і не матеріальний 

характер, може виникати у результаті участі особи у різноманітних суспільних 

відносинах; 

5) конфлікт інтересів розподіляється на рівні законодавства на два види: 

реальний та потенціальний, при цьому останній за своєю сутністю не є 

конфліктом; 

6) чітко визначено законом коло осіб, у яких може виникнути конфлікт 

інтересів, який буде потребувати відповідного запобігання та врегулювання. 

Оскільки складовими досліджуваного поняття «запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції», окрім 

словосполучення «конфлікт інтересів», є й інші слова, перейдемо до розгляду їх 

тлумачення у довідковій літературі. Зокрема, зупинимо увагу на таких 

поняттях: запобігання, врегулювання, протидія та корупція. Це дозволить 

сформулювати власне визначення досліджуваного поняття. 

В «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда термін 

«запобігання» трактується як дія за значенням «запобігати». Зокрема, термін 

«запобігати» подається у декількох значеннях: 1) не допускати, заздалегідь 

відвертати що-небудь неприємне, небажане; 2) догоджати кому-небудь, 

підлещуватися до когось, домагаючись прихильності, заступництва, шукати, 

домагатися чиєїсь прихильності; 3) здобути, дістати, придбати, знайти кого-, 

що-небудь [35, с. 267]. У «Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови» за редакцією В. Бусела поняття «запобігання» наводиться у тому ж 

значенні, що і в «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда  

[2, с. 414]. «Великий тлумачний словник російської мови» також співвідносить 

поняття «запобігання» та «запобігти». Термін «запобігти» у ньому визначається 

як: завчасно усунути те, що загрожує перешкодити, здійснитися чому-небудь; 

попередити [3]. «Тлумачний словник російської мови» С. Ожегова подає лише 
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визначення поняття «запобігти», яке трактується як: відвести заздалегідь, 

усунути; запобігти небезпеці [4]. На підставі проаналізованих тлумачень можна 

зробити висновок, що в контексті розгляду запобігання саме конфлікту 

інтересів його варто розуміти як діяльність, спрямовану на завчасне 

передбачення та недопущення конфліктної ситуації.  

Перейдемо до розгляду синонімічного ряду слів «врегулювання», 

«регулювання» та «урегулювання». «Тлумачний словник російської мови» 

С. Ожегова містить визначення поняття «регулювати», яке трактується як: 

1) впорядковувати, налагоджувати (регулювати взаємні відносини); 

2) направляти розвиток, рух чого-небудь з метою привести в порядок, в систему 

(регулювати ціни, регулювати дорожній рух); 3) приводити (механізми та їхні 

частини) в такий стан, що забезпечує нормальну і правильну роботу 

(регулювати двигун) [4]. 

В «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда та у «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови» за редакцією В. Бусела 

поняття «регулювання» визначається як дія за значенням «регулювати». Термін 

«регулювати» подається у декількох значеннях: 1) впорядковувати що-небудь, 

керувати чимось, підкоряючи його відповідним правилам, певній системі; 

2) домагатись нормальної роботи машини, установки, механізму, забезпечуючи 

злагоджену взаємодію складових частин, деталей; зменшуючи або збільшуючи 

швидкість, величину, досягати потрібної сили, належного ступеня вияву чого-

небудь [36, с. 480; 2, с. 1027]. Термін «врегулювання» («урегулювання») в цих 

словниках трактується як дія за знач. «урегульовувати» («врегульовувати»). 

Термін «урегульовувати» подається у такому значенні: робити певний порядок 

у чому-небудь, налагоджувати щось [37, с. 475; 2, с. 1512]. 

У «Великому тлумачному словнику російської мови» поняття 

«врегулювання», «врегулювати» визначається як повністю впорядкувати, 

налагодити будь-які питання [3]. 

Завдяки розглянутим тлумаченням синонімічного ряду слів 

«врегулювання», «регулювання» та «урегулювання» можна зробити висновок, 
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що під врегулюванням конфлікту інтересів варто розуміти діяльність, 

спрямовану на забезпечення порядку у роботі органу державної влади або 

місцевого самоврядування, або інших юридичних осіб публічного права з 

метою недопущення вчинення протиправних дій особою, у якої виник конфлікт 

інтересів під впливом її приватного інтересу. 

Завершуючи розгляд складових поняття «запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції», розглянемо складову, яка за 

змістом є метою діяльності органів публічної адміністрації, пов’язаної з 

запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, а саме протидію корупції. 

В «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда міститься таке 

визначення поняття «корупція»: підкупність, продажність урядовців і 

громадських діячів [1, с. 302]. «Великий тлумачний словник сучасної 

української мови» за редакцією В. Бусела тлумачить поняття «корупція» як 

використання посадовою особою свого службового становища з метою 

особистого збагачення; підкупність, продажність урядовців і громадських 

діячів [2, с. 578]. У «Великому тлумачному словнику російської мови» за 

редакцією С. Кузнецова поняття «корупція» визначається як підкупність, 

продажність державних чиновників, громадських діячів, політиків [3]. 

«Тлумачний словник російської мови» С. Ожегова трактує поняття 

«корупція» з емоційним забарвленням як моральний розклад посадових осіб і 

політиків, що виражається в незаконному збагаченні, хабарництві, розкраданні і 

зрощенні з мафіозними структурами (корупція державних чиновників, корупція 

у владних структурах) [4]. Як бачимо, на відміну від законодавства України, яке 

завжди містило досить складні конструкції у своїй частині, присвяченій 

закріпленню термінів «корупція», довідкова література пропонує короткі та 

зрозумілі визначення цього поняття. 

У першому антикорупційному Законі України «Про боротьбу з 

корупцією» від 05 жовтня 1995 року під корупцією розумілась діяльність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне 

використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, 
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послуг, пільг або інших переваг [24]. Після двадцяти років еволюції 

антикорупційного вітчизняного законодавства, в діючому Законі України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року було закріплене таке визначення 

поняття «корупція»: використання особою, зазначеною у частині першій 

статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей [27]. 

В «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда термін 

«протидія» визначається як дія, що спрямована проти іншої дії, перешкоджає їй 

[36, с. 317]. У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за 

редакцією В. Бусела поняття «протидія» наводиться у тому ж значенні, що і в 

«Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда. Протидіяти за цим 

словником означає спрямовувати дію проти кого-, чого-небудь, діяти всупереч 

комусь, чомусь; спрямовуватися проти іншої дії [2, с. 1173]. 

«Великий тлумачний словник російської мови» за редакцією 

С. Кузнецова трактує поняття «протидія» як дію, що перешкоджає іншій дії; 

опір [3]. В «Тлумачному словнику російської мови» С. Ожегова під протидією 

розуміється дія, що перешкоджає іншій дії. Протидіяти за цим словником – 

здійснювати опір, перешкоджати [4]. 

Аналіз наведених визначень понять «корупція» та «протидія» дозволяє 

сформулювати мету запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а саме 

недопущення, перешкоджання вчинення посадовими особами органів публічної 

адміністрації, а також інших юридичних осіб публічного права корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, у тому числі і 

адміністративних правопорушень, передбачених ст. 1727 «Порушення вимог 
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щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення: 1) неповідомлення особою у встановлених 

законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів; 

2) вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.  

Отже, використовуючи детальний аналіз понять «конфлікт інтересів», 

«запобігання», «врегулювання», «протидія», «корупція», можна запропонувати 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції 

розглядати як діяльність органів публічної адміністрації та інших юридичних 

осіб публічного права, спрямовану на виявлення можливих причин виникнення 

конфлікту інтересів, вчасне усунення цих причин та вирішення конфліктної 

ситуації у разі виникнення конфлікту інтересів відповідно до вимог 

законодавства України. 

З метою з’ясування сутності поняття «конфлікт інтересів» та розгляду 

багатоманітності цього явища вважаємо необхідним здійснити його 

класифікаційний розподіл на види за різними критеріями. 

Як вже зазначалося, загальноприйнятими розподілом, який закріплений 

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, є поділ 

конфлікту інтересів на реальний та потенційний, під час якого 

використовується критерій наявності суперечності між приватним інтересом 

особи та її службовими чи представницькими повноваженнями. Під час 

реального конфлікту інтересів така суперечність наявна, а під час потенційного 

вона відсутня, проте присутній приватний інтерес, який може бути у 

подальшому чинником такої суперечності.  

Окрім легального критерію, пропонуємо здійснити класифікаційний 

розподіл конфлікту інтересів за авторськими критеріями, які раніше не 

виділялися в адміністративно-правовій науці.  

За суб’єктами запобігання та врегулювання конфлікту інтересів його 

можна розподілити на такі види: 1) конфлікт інтересів, якому запобігають та 

який врегульовують органи державної влади; 2) конфлікт інтересів, якому 

запобігають та який врегульовують органи місцевого самоврядування; 
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3) конфлікт інтересів, якому запобігають та який врегульовують інші юридичні 

особи публічного права; 4) конфлікт інтересів, якому запобігають та який 

врегульовують громадські ради, що утворені при державних органах та беруть 

участь у підготовці рішень із кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 

виконання антикорупційних програм. 

За суб’єктами, у яких виник конфлікт інтересів, його слід кваліфікувати 

на: 1) конфлікт інтересів посадових осіб органів державної влади; 2) конфлікт 

інтересів посадових осіб місцевого самоврядування; 3) конфлікт інтересів 

посадових осіб інших юридичних осіб публічного права; 4) конфлікт інтересів 

осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого 

самоврядування, але надають публічні послуги; 5) конфлікт інтересів членів 

громадських рад, що утворені при державних органах та беруть участь у 

підготовці рішень із кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 

виконання антикорупційних програм. 

Використовуючи у якості критерію правовий статус юридичних осіб, в 

яких може виникнути конфлікт інтересів, можна виділити такі види: 

1) конфлікт інтересів, який виник в органі державної влади; 2) конфлікт 

інтересів, який виник в органі місцевого самоврядування; 3) конфлікт інтересів, 

який виник в установі, підприємстві або організації державної форми власності; 

4) конфлікт інтересів, який виник в установі, підприємстві або організації 

комунальної форми власності; 5) конфлікт інтересів, який виник у юридичній 

особі, утворений шляхом об’єднання осіб, які не є державними службовцями, 

посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги; 

6) конфлікт інтересів, який виник в громадських радах, що утворені при 

державних органах та беруть участь у підготовці рішень із кадрових питань, 

підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм. 

За підставами виникнення конфлікту інтересів можливим є його розподіл 

на: 1) конфлікт інтересів, зумовлений особистими стосунками; 2) конфлікт 

інтересів, зумовлений сімейними стосунками; 3) конфлікт інтересів, 

зумовлений дружніми стосунками; 4) конфлікт інтересів, зумовлений іншими 
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позаслужбовими стосунками; 5) конфлікт інтересів, зумовлений стосунками, 

що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, 

релігійних чи інших організаціях. 

За заходами врегулювання конфлікту інтересів доцільно виокремити такі 

різновиди: 1) конфлікт інтересів, який врегульовують шляхом усунення особи 

від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 2) конфлікт 

інтересів, який врегульовують шляхом застосування зовнішнього контролю за 

виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи 

прийняттям рішень; 3) конфлікт інтересів, який врегульовують шляхом 

обмеження доступу особи до певної інформації; 4) конфлікт інтересів, який 

врегульовують шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи; 

5) конфлікт інтересів, який врегульовують шляхом переведення особи на іншу 

посаду; 6) конфлікт інтересів, який врегульовують шляхом звільнення особи. 

Беручи до уваги заходи запобігання конфлікту інтересів як критерію його 

класифікаційного розподілу, можна вирізнити: 1) конфлікт інтересів, якому 

запобігають шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом 

підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та 

іншими фінансовими інструментами); 2) конфлікт інтересів, якому запобігають 

шляхом укладення договору про управління цінними паперами, іншими 

фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем 

цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами; 

3) конфлікт інтересів, якому запобігають шляхом укладення договору про 

створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління 

переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка 

має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження діяльності з управління активами. 
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Здійснений кваліфікаційний розподіл конфлікту інтересів на види як за 

загальноприйнятими критеріями, які закріплені законом України, так і за 

авторськими, демонструє багатоманітність конфлікту інтересів як явища, яке 

може бути чинником корупційного правопорушення або протиправного діяння, 

пов’язаного із корупцією. Така багатоманітність є причиною різноманіття 

практики діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних осіб 

публічного права, яка досить часто не має належного врегулювання на рівні 

законодавства, а також причиною неоднозначності та різноманіття судової 

практики розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності 

за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

що, безумовно, свідчить про необхідність узагальнення вказаної практики та 

вдосконалення законодавчої бази у відповідній сфері суспільних відносин у 

напрямі її розширення та деталізації. 

Враховуючи, що у процесі розвитку нормативно-правового регулювання 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів виникає велика кількість 

правових норм, які вже формують окремий інститут права, доцільно розглянути 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів саме з цієї точки зори, 

визначивши його місце як окремого інституту права в системі публічного права 

України. У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на наукову дискусію щодо 

місця права публічної служби в системі адміністративного права України. 

З цього приводу у навчальному посібнику «Дисциплінарно-деліктне 

право України» за загальною редакцією Т. Коломоєць та В. Колпакова 

зазначається, що однією з груп адміністративно-правових відносин, яка очікує 

на своє якісне оновлення, є та, що формується навколо регулювання питань 

проходження публічної служби. Питання про виділення окремої галузі права 

(права публічної служби, службового права, чиновницького права тощо) як 

самостійного правового утворення не є новим для вітчизняної юридичної 

науки. Службове право, на думку авторів посібника, є елементом Особливого 

адміністративного права, яке у свою чергу входить до системи публічного 

права [38, с. 22–24]. 
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Т. Аніщенко у своїй дисертаційній роботі «Право публічної служби у 

системі адміністративного права України» наголошує на тому, що необхідно 

відмежувати публічну службу від інших видів трудової діяльності. Т. Аніщенко 

також стверджує, що право публічної служби є невід’ємним елементом 

Особливого адміністративного права, будучи його підгалуззю. Під предметом 

правового регулювання права публічної служби вона розуміє сукупність 

суспільних відносин, які виникають, змінюються та припиняються з приводу 

прийняття особи на публічну службу, проходження та припинення служби на 

посадах публічних службовців. Систему права публічної служби як підгалузі 

адміністративного права, на думку дослідниці, утворюють окремі правові 

норми та правові інститути [39, с. 9–12]. 

У свою чергу Р. Миронюк у науковій статі «Місце публічної служби в 

системі сучасного адміністративного права» стверджує, що на сьогодні існують 

три теорії визначення місця інституту публічної служби в системі 

національного законодавства й публічного права. Перша теорія правової 

сутності інституту публічної служби, як зазначає дослідник, полягає у виділені 

права публічної служби як самостійного правового утворення. Другою теорією 

визначення публічної служби в системі публічного права, на думку науковця, є 

визначення її як комплексної галузі права. Найбільш сучасним Р. Миронюк 

вважає підхід щодо визначення публічної служби в системі публічного права, 

пов'язаний із розглядом її як підгалузі адміністративного права. Науковець 

зазначає, що службове право (право публічної служби) як підгалузь 

адміністративного права об’єднує всі норми, що регулюють питання 

проходження служби в різних органах, – державна служба в органах виконавчої 

влади, служба у Збройних Силах України, служба в органах внутрішніх справ, 

дипломатична служба, служба в органах місцевого самоврядування тощо. Під 

службовими правовідносинами, які становлять предмет права публічної 

служби, Р. Миронюк вважає необхідним розуміти врегульовані нормами права 

публічної служби суспільні відносини публічно-правового характеру, які 

виникають між органами публічної влади й фізичною особою з приводу її 
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прийняття на публічну службу та у процесі проходження й завершенням нею 

служби на посаді публічного службовця [40, с. 129–130]. 

Як бачимо, відразу три різних наукових джерела – навчальний посібник, 

дисертація та наукова стаття авторитетного вченого – містять логічне 

обґрунтування, що службове право варто вважати підгалуззю 

адміністративного права. 

Проте існують інші думки з цього приводу. Так, наприклад, Л. Біла-

Тіунова каже про те, що публічна служба є комплексним правовим інститутом, 

який регламентується переважно нормами публічних галузей права, серед яких 

центральне місце належить нормам адміністративного права. Дослідниця 

Л. Біла-Тіунова у науковій статі «Публічна служба як адміністративно-правова 

категорія» стверджує, що особливістю законодавства про публічну службу є те, 

що: а) відсутній єдиний законодавчий акт, який передбачав би основоположні 

засада публічної служби (поняття, особливості, види, принципи публічної 

служби, поняття та види публічних службовців, способи вступу на публічну 

службу, основи проходження публічної служби, атестація публічних 

службовців, основні підстави припинення публічної служби, відповідальність 

публічних службовців); б) чинне законодавство є не кодифікованим, 

несистемним, розрізненим і таким, в якому переважають підзаконні нормативні 

акти [41]. Однак зазначені аргументи, які обґрунтовують розгляд публічної 

служби як комплексного правового інституту, не варто вважати такими, що 

виключають віднесення службового права до підгалузі адміністративного 

права, оскільки наявність єдиного кодифікованого законодавчого акту не є 

обов’язковим критерієм виокремлення нової підгалузі. Навпаки, варто 

стверджувати, що розвиток законодавства у сфері публічної служби, серед 

якого яскравим прикладом є антикорупційне законодавство, яке щороку 

оновлюється та збільшується за обсягом, є чинником формування та розвитку 

службового права як підгалузі адміністративного права, як складову якого, 

починаючи з 2015 року, можна виділити окремий правовий інститут – 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічних службовців як 

спосіб протидії корупції. 

Враховуючи виділені тенденції до формування в Україні окремої 

підгалузі адміністративного права – службового права, варто також 

запропонувати запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб 

протидії корупції розглядати у другому значенні як окремий правовий інститут 

підгалузі службового права адміністративного права України, який являє собою 

сукупність правових норм, спрямованих на врегулювання діяльності органів 

публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного права, пов’язаної 

із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції. 

 

 

1.2 Історія дослідження запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції у вітчизняній юридичній науці та їх 

нормативного закріплення у законодавстві України 

 

 

Історію дослідження запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

вітчизняній юридичній науці та його нормативного закріплення у законодавстві 

України пропонуємо розділити на чотири етапи: перший етап – 1991–1994 рр., 

другий етап – 1995–2008 рр., третій етап – 2009–2013 рр., четвертий етап – 

2014 р. – до теперішнього часу та здійснити детальний аналіз кожного з 

виділених історичних етапів шляхом розгляду законодавства України та праць 

вчених-юристів відповідних років. 

Для першого етапу (1991–1994 рр.) характерна відсутність наукових 

досліджень, безпосередньо присвячених корупції, а тим паче питанням 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб, так само як і 

відсутність законодавчого регулювання цього питання. У нормативно-правових 

актах України в цей період поняття «корупція» взагалі не містилось, а 
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запобігання та протидія цьому явищу здійснювалися на рівні законодавства 

України лише за допомоги чотирьох статей Кримінального кодексу України від 

28 грудня 1960 року, який Україна отримала у спадок від СРСР, а саме: 

ст. 168 «Одержання хабара», ст. 169 «Посередництво в хабарництві», 

ст. 170 «Дача хабара», ст. 171 «Провокація хабара» [42]. Наявність таких 

кримінально-правових норм свідчила про потребу створення в Україні 

нормативно-правової бази, яка б забезпечувала попередження цих злочинів, 

ефективність та стабільність роботи органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також недопущення масового застосування цих статей 

Кримінального кодексу України від 28 грудня 1960 року.  

Другий етап (1995–2008 рр.) загалом варто охарактеризувати як період 

відсутності нормативно-правового закріплення запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, під час якого, однак, було прийнято перший законодавчий 

акт, спрямований на запобігання корупції в Україні, та з’явилися наукові 

роботи узагальненого характеру, присвячені адміністративно-правовим 

аспектам боротьби з корупцією в Україні. Таким актом був Закон України «Про 

боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 року, який фактично став чинником 

подальшого розвитку антикорупційного законодавства України, завдяки 

бурхливості якого сьогодні можна стверджувати, як вже зазначалося, про 

наявність окремого правового інституту – запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції. 

Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 року не 

містив взагалі поняття «конфлікт інтересів», одна його ст. 5 під назвою 

«Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження 

корупції», встановлюючи відповідні обмеження, фактично закріплювала 

сучасні заходи запобігання конфлікту інтересів. Відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 року державний 

службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не 

мала права: а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і 
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юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а також в 

отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного 

одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; 

б) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через 

посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах 

державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах 

сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної 

практики); в) входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець 

здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, 

та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або 

ревізійній комісії господарського товариства), через представника або 

підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, 

кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, 

спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; 

г) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої 

передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну 

чи неповну інформацію; ґ) сприяти, використовуючи своє службове становище, 

фізичним і юридичним особам – учасникам процедур закупівель – у досягненні 

перемоги. Державний службовець, який є посадовою особою, не мав також 

права: а) сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та 

юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-

банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це 

матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; б) неправомірно 

втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших 

державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними 

своїх повноважень; в) бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, 

діяльність якого він контролює; г) надавати незаконні переваги фізичним або 

юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів 

чи рішень [24]. 
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Адміністративно-правова охорона суспільних відносин, пов’язаних з 

необхідністю застосовувати вказані вище заходи запобігання конфлікту 

інтересів, здійснювалась на рівні ст. 8 Закон України «Про боротьбу з 

корупцією» від 05 жовтня 1995 року, яка передбачала адміністративну 

відповідальність у вигляді штрафу за порушення спеціальних обмежень, 

встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави [24], які 

нами було вище запропоновано вважати сучасними заходами запобігання 

конфлікту інтересів. 

Отже, протягом другого етапу історії нормативного закріплення 

конфлікту інтересів у законодавстві України ми можемо констатувати появу 

перших норм законодавства України, спрямованих на запобігання виникненню 

конфлікту інтересів, а також становлення інституту адміністративної 

відповідальності за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів на 

рівні першого спеціального антикорупційного закону. 

В юридичній науці протягом другого етапу можна констатувати появу 

перших наукових робіт, присвячених розробці наукового підґрунтя боротьби з 

корупцією, які почали з’являтися у другій половині цього етапу, що можна 

пояснити наявністю вже у цей час практики застосування законодавства 

України про боротьбу з корупцією та відвідної нормативно-правової бази, 

прийнятою протягом п’яти років для виконання положень Закону України «Про 

боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 року. Питання боротьби з корупцією 

у цей час в юридичній науці досліджували вчені-адміністративісти, 

представники науки міжнародного права та кримінального права. 

Першою дисертаційною роботою представників юридичної науки, 

присвяченою проблемам боротьби з корупцією, варто вважати докторську 

дисертацію авторитетного вченого М. Мельника, яка була захищена у 2002 році 

з кримінально-правової наукової спеціальності на тему: «Кримінологічні та 

кримінально-правові проблеми протидії корупції». У дисертації М. Мельником 

було проведено комплексне наукове дослідження кримінологічних та 

кримінально-правових проблем протидії корупції, з’ясовано соціальну сутність, 
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правову природу, причинну обумовленість та негативні наслідки корупції, на 

підставі визначення сутнісних ознак сформульовано поняття корупції та 

корупційних правопорушень, проведено диференціацію корупційних 

правопорушень, охарактеризовано їх види, визначено правові ознаки та 

систему корупційних злочинів, дано визначення поняття корупційної 

злочинності, розкрито механізм корупційних відносин, охарактеризовано 

рівень, структуру, тенденції розвитку корупції, визначено зміст, мету, завдання, 

основні напрями, суб'єкти, принципи, засоби протидії корупції, досліджено 

теоретичні і прикладні проблеми запобігання корупції як стратегічного напряму 

протидії їй, а також визначено недоліки антикорупційного законодавства та 

антикорупційної діяльності і сформульовано низку пропозицій 

кримінологічного та кримінально-правового характеру щодо їх вдосконалення 

[43, c. 25-26]. 

Другою дисертаційною роботою в Україні, яка була присвячена 

правовому регулюванню протидії корупції, є робота іноземця Акрама Трад аль-

Фаїза на тему: «Відповідальність за хабарництво за кримінальним 

законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження)», 

захищена в Україні та також присвячена кримінальній відповідальності за 

корупційні діяння. На підставі порівняльного дослідження законодавства і 

судової практики Йорданії і України в дисертації були піддані науковому 

аналізу: загальна характеристика службових злочинів, особливо хабарництва; 

співвідношення хабарництва з корупцією в єдиному ланцюгу таких 

корупційних діянь, як підкуп, хабар, хабарництво, корупція; питання 

кримінальної відповідальності за хабарництво; його види, об'єктивні і 

суб'єктивні ознаки; спеціальні проблеми хабарництва (співучасть, повторність, 

покарання) [44, c. 16]. 

Після представників кримінально-правової науки, питання правового 

регулювання протидії корупції почали розглядати дослідники адміністративно-

правової науки, які в той час все частіше обґрунтовували необхідність переходу 

до публічно-сервісного розуміння призначення адміністративного права. У 
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2005 році за результатами фундаментального дослідження взаємодії суб’єктів 

боротьби з корупцією вченого-адміністративіста Д. Заброди була виконана 

дисертація на тему «Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією 

(адміністративно-правовий аспект)». У дисертації були досліджені 

адміністративно-правові аспекти взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією, 

сутність корупції як об’єкта впливу правоохоронної системи, було 

сформульовано поняття взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією, розкрито 

його зміст та з’ясовані форми, види та принципи спільної діяльності у цій 

сфері, запропоновано класифікацію суб’єктів боротьби з корупцією та 

проаналізовано специфіку їх антикорупційних повноважень та проблеми 

розмежування компетенції між цими органами. Д. Заброда запропонував новий 

термін «сучасні схеми організації боротьби з корупцією» та детально дослідив 

виділені схеми в Україні та інших державах, а також визначив ознаки, яким має 

відповідати модель взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією в Україні, 

висвітлив механізм організації міжнародної взаємодії щодо боротьби з 

корупцією, запропонувавши шляхи підвищення її ефективності [45, c. 17]. Для 

дисертаційної роботи надзвичайно важливо не лише дослідити коло суб’єктів 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції, 

а й визначити та охарактеризувати зв’язки, які виникають між цими суб’єктами 

під час їхньої взаємодії, щоб можна було вести мову про ефективну систему 

таких суб’єктів. Робота Д. Заброди, захищена ще у 2005 році, безумовно 

допоможе під час подальшого виконання окресленого завдання. 

У 2005 році також була захищена дисертаційна робота на тему 

«Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні», автором 

якої став С. Рогульський. Робота була присвячена дослідженню 

адміністративно-правових заходів боротьби з корупцією в Україні, а також 

з’ясуванню поняття корупції, корупційних діянь як адміністративних 

правопорушень, їх особливостей, причин і умов розповсюдження. У зв’язку з 

цим в ній розглядались питання предмета і методу регулювання 

адміністративно-правових відносин, що складаються в процесі боротьби з 
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корупцією; досліджувався комплекс чинного законодавства України в сфері 

боротьби з корупцією, співвідношення таких понять як корупція, корупційне 

діяння; корупційне правопорушення, службовий злочин та державний 

службовець, посадова особа. С. Рогульський розкрив зміст адміністративно-

правових заходів боротьби з корупцією, докладно розглянувши теоретичні 

засади поняття та застосування адміністративно-правових заходів боротьби з 

корупцією, їхні особливості та здійснивши класифікацію заходів 

адміністративного примусу в боротьбі з корупцією [46, c. 19]. Безумовно 

вказана робота буде гарним теоретичним підґрунтям для даної дисертаційної 

роботи під час дослідження заходів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції.  

У свою чергу Р. Тучак в 2007 році у дисертації на тему «Адміністративно-

правові засади боротьби з корупцією», яка досить схожа з темою роботи 

С. Рогульського, розглядав суть і зміст поняття «корупція», актуальні питання 

щодо історичного становлення цього негативного явища та його аспектів, 

визначав напрямки державної політики у дослідженій сфері та міжнародний 

досвід з метою з'ясування можливості його використання в Україні. Ним було 

наголошено на необхідності наукового дослідження компетенції органів, 

уповноважених здійснювати боротьбу з корупцією, а також порядку та форм їх 

діяльності, а також встановлено, що чітка класифікація суб'єктів боротьби з 

корупцією за групами залежно від основних завдань їх роботи може допомогти 

у подальшому розподілі конкретних повноважень для кожного суб'єкта з метою 

збільшення якості їх взаємодії та роботи у різних сферах суспільних відносин. 

Окрема увага в роботі була приділена дослідженню питання щодо запобігання 

та припинення корупційних діянь. Р. Тучак також аргументовано стверджував, 

що антикорупційна діяльність державних органів усіх рівнів має базуватися на 

вихованні громадян України на засадах нетерпимості до проявів корупції  

[47, c. 19]. Запропонована Р. Тучаком мета класифікаційного розподілу 

суб’єктів боротьби з корупцією, а саме сприяння у подальшому розподілі 

конкретних повноважень для кожного суб'єкта з метою збільшення якості їх 
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взаємодії та роботи у різних сферах суспільних відносин, заслуговує на окрему 

увагу. Її варто взяти за зразок під час подальшого дослідження суб’єктів 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, класифікаційний розподіл 

яких також обов’язково необхідно буде здійснити.  

У наступному 2008 році була захищена робота О. Ткаченка на тему 

«Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх 

справ», що відповідно свідчить про суттєве звуження предмету дослідження до 

розгляду протидії корупції лише в органах внутрішніх справ. Дисертація була 

присвячена комплексному дослідженню корупції як соціального явища та 

правової категорії, а також корупції як правопорушення та злочину в діяльності 

співробітників органів внутрішніх справ. О. Ткаченко визначив загальні й 

особливі передумови виникнення корупції серед співробітників органів 

внутрішніх справ, її наслідки та вплив на розвиток суспільних відносин у 

державі. Автором були встановлені сфери професійної діяльності 

співробітників органів внутрішніх справ, які є найбільш небезпечними для 

ураження корупцією, розроблені організаційно-управлінські засади системи 

протидії корупції в органах внутрішніх справ, розроблені та внесені пропозиції, 

спрямовані на вдосконалення антикорупційного законодавства і діяльності 

суб’єктів боротьби з корупцією [48, c. 20]. 

Наприкінці другого етапу була захищена дисертація з міжнародно-

правової наукової спеціальності І. Нуруллаєва на тему «Міжнародно-правове 

співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією», на яку треба 

звернути особливу увагу, оскільки вона була присвячена аналізу важливих 

міжнародних нормативно-правових актів, які і спричинили у подальшому 

суттєве оновлення антикорупційного законодавства України, внаслідок якого 

сьогодні існує, у тому числі, і окремий правовий інститут – запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції. Дисертація 

І. Нуруллаєва була присвячена комплексному дослідженню співробітництва 

держав Ради Європи в боротьбі з корупцією. Таке співробітництво 

розглядалось як невід’ємна складова більш широких зусиль держав світу в 
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подоланні цього негативного явища, тому в роботі було надано загальну 

міжнародно-правову оцінку міждержавного антикорупційного співробітництва 

на універсальному рівні, зокрема досліджено міжнародні договори, укладені в 

рамках ООН та Організації економічного співробітництва та розвитку. 

Одночасно у роботі був зроблений важливий висновок, що правовий простір 

Ради Європи на цей час єдиний, де таке співробітництво є найбільш 

ефективним. У дисертації були досліджені міжнародні договори Ради Європи, 

якими визначено межі правового антикорупційного співробітництва – 

Кримінальної та Цивільної конвенцій про боротьбу з корупцією, та основного 

європейського органу міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією – 

Групи держав проти корупції, досліджено правову природу, повноваження та 

процедури Групи держав проти корупції, принципи, що покладені в основу її 

діяльності. Особливу увага І. Нуруллаєв приділив питанням формування 

Групою власної правової практики – так званої «юриспруденції» у сфері 

запобігання та покарання корупції, наведенню прикладів сучасної практики 

оцінювання Групою держав проти корупції виконання міжнародних 

зобов’язань за антикорупційними конвенціями Ради Європи. І. Нуруллаєв надав 

правову оцінку місця України в системі міжнародних антикорупційних 

договорів та на прикладі Групи держав проти корупції, з’ясувавши особливості 

внутрішньодержавної імплементації в Україні рекомендацій міжнародних 

антикорупційних органів [49, c. 18-19]. 

Третій етап (2009–2013 рр.) запропоновано вважати періодом стрімкого 

розвитку та реформування антикорупційного законодавства України, появи 

законодавчого закріплення загальних положень про конфлікт інтересів, 

адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, подальшого поступового розвитку наукових 

досліджень правового регулювання окремих аспектів діяльності, спрямованої 

на протидію корупції, за відсутності уваги до нового правового інституту – 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  
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Історію розвитку антикорупційного законодавства України, яким 

врегульовувалися питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у 

цей період варто розділити на два підетапи. Початком першого підетапу варто 

вважати прийняття Верховною Радою України пакету антикорупційних законів 

України: Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 

11 червня 2009 року [25], Закону України «Про відповідальність юридичних 

осіб за вчинення корупційних правопорушень» від 11 червня 2009 року [50], 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 11 червня 

2009 року [51]. 

Усі вказані три закони України були прийняті з метою забезпечення 

імплементації в Україні положень трьох міжнародних договорів, які підписала 

Україна, а саме: Кримінальної конвенцій Ради Європи про боротьбу з 

корупцією, яка набрала чинності для України 01 березня 2010 року [52], 

Цивільної конвенцій Ради Європи про боротьбу з корупцією, яка набрала 

чинності 01 січня 2006 року [53], Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

проти корупції, яка набрала чинності для України 01 січня 2010 року [54]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 7 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції 

кожна держава-учасниця прагне, згідно з основоположними принципами свого 

внутрішнього права, створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи, які 

сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів [54]. Саме 

ця норма вказаного міжнародного нормативно-правового акту, який 

ратифікувала Україна, спричинила появу у вітчизняному законодавстві 

нормативно-правового закріплення поняття «конфлікту інтересів», запобігання 

якому почало розглядатись як спосіб протидії корупції в Україні.  

На рівні Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

від 11 червня 2009 року суспільні відносини, пов’язані з конфліктом інтересів, 

врегульовувалися лише двома статями. Ст. 1 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 року містила визначення 

конфлікту інтересів, яке наводилось вже у попередньому підрозділі, а ст. 12 під 
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назвою «Врегулювання конфлікту інтересів» містила лише дві загальні норми: 

1) особи, зазначені в пунктах 1-2 частини першої статті 2 цього Закону, 

зобов'язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів; 2) закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 

повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів 

діяльності, пов'язаних з виконанням функцій держави, органів місцевого 

самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання 

конфлікту інтересів [25]. Аналіз вказаної норми свідчить, що Закон України 

«Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 року покладав 

обов’язок врегульовувати порядок запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції на органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, не встановлюючи для них жодних орієнтирів.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 11 червня 2009 року 

не передбачав внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, спрямованих на встановлення адміністративної 

відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, тим самим ставлячи під питання ефективність 

застосування положень ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції» від 11 червня 2009 року. 

Пакет антикорупційних законів України 2009 року в експертному 

середовищі відразу після його прийняття отримав дуже жорстку критику, 

головною тезою якої був той факт, що законодавець не імплементував 

положення Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, 

Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції, а фактично копіював їх у вказані 

три закони України, зовсім не враховуючи особливості вітчизняної правової 

системи. Саме через цю критику вступ у дію цих законів постійно переносився, 

і як наслідок 21 грудня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон 



48 

України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України 

щодо запобігання та протидії корупції», яким всі три закони були визнані 

такими, що втратили чинність [55]. Вони вступили в дію 01 січня 2011 року, 

проте вже 05 січня 2011 року втратили чинність. 

Початком другого підетапу третього етапу варто вважати прийняття 

Верховною Радою України двох антикорупційних законів України: Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року 

[26] та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 

2011 року [51]. Ці два закони були розроблені на основі пакету трьох 

попередніх антикорупційних законів України, проте більш адаптовані до реалій 

української правової системи, хоча фактично саме вони спричинили другу 

хвилю «революції» антикорупційної діяльності органів публічної адміністрації 

України, а також інших юридичних осіб публічного права, передбачивши цілу 

низку новел, у томи числі і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

спосіб протидії корупції. 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 

2011 року, як і його попередник, врегулював питання, пов’язані з конфліктом 

інтересів лише на рівні ст. 1, в якому містилось визначення поняття «конфлікт 

інтересів», а також у ч. 8 ст. 12 «Фінансовий контроль» було передбачено, що 

перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування 

здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у 

порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його 

сім’ї фінансовими інтересами [26]. Як бачимо, якість нормативно-правового 

закріплення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на рівні 

спеціального антикорупційного закону України стала ще гіршою, порівняно з 

попереднім Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 

11 червня 2009 року. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року 
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вперше встановив адміністративну відповідальність за діяння, пов’язане з 

конфліктом інтересів. Зокрема, до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення була додана нова ст. 1727 «Порушення вимог щодо 

повідомлення про конфлікт інтересів», яка передбачала адміністративну 

відповідальність лише за неповідомлення особою безпосереднього керівника у 

випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів у вигляді 

штрафу [51]. Більш суворішою санкцією для посадових осіб органів державної 

влади та місцевого самоврядування, посадових осіб інших юридичних осіб 

публічного права була санкція, яка містилась у ст. 22 Закону України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року, яка передбачала 

у разі притягнення вказаних осіб до адміністративної відповідальності за 

корупційне правопорушення необхідність обов’язкового звільнення з роботи 

(служби) у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії 

відповідного судового рішення, яке набрало законної сили [26]. 

Зазначена незбалансованість норм двох законів України: відсутність 

детального нормативно-правового регулювання запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції та наявність суворих санкцій 

за неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, 

передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів призводила на 

практиці до численних фактів порушення прав посадових осіб органів 

державної влади та місцевого самоврядування, посадових осіб інших 

юридичних осіб публічного права, які безпідставно та досить суперечливо 

притягалися до адміністративної відповідальності за ст. 1727 «Порушення 

вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Вказану проблему мав би вирішити інший нормативно-правовий акт, 

який би належним чином забезпечив регулювання запобігання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції. 17 травня 2012 року був прийнятий 

Закон України «Про правила етичної поведінки», який визначав керівні норми 
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поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок 

притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм. Однак вказаний 

Закон також досить поверхово регулював питання, пов’язані із конфліктом 

інтересів, маючи лише одну ст. 15 «Недопущення конфлікту інтересів», яка 

передбачала дві правові норми: 1) особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, незважаючи на особисті інтереси, 

вживають вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також 

не допускають вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити 

виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності; 

2) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який 

спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь 

своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб [56]. 

У третій етап розвитку науки адміністративного права з’явилась більш 

значна кількість наукових праць вчених-адміністративістів, присвячених 

питанням протидії корупції в Україні, порівняно з попередніми періодами, яка 

пояснюється окресленою вище другою хвилею «революції» антикорупційного 

законодавства України.  

Так, у 2009 році Д. Йосифович захистив дисертацію на тему 

«Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування за корупційні діяння», яку було присвячено комплексному 

дослідженню адміністративної відповідальності посадових осіб органів 

місцевого самоврядування за корупційні діяння, проаналізовано загальні 

підстави настання адміністративної відповідальності, звернено увагу на 

дискусійні питання, що стосуються суспільної небезпеки і шкідливості 

адміністративного правопорушення та його матеріальних властивостей, 

показано негативний вплив корупції на організацію діяльності та 

функціонування органів місцевого самоврядування. Д. Йосифович у своїй 

роботі сформулював пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного 
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законодавства у сфері правоохоронної діяльності, зокрема організації належної 

роботи суб’єктів боротьби з корупцією, розглянув визначення адміністративно-

правового статусу окремого спеціалізованого органу боротьби з корупцією, 

запропонував заходи проведення профілактичної роботи серед посадових осіб 

органів місцевого самоврядування [57, c. 18]. Напрацювання Д. Йосифовича 

безумовно стануть теоретичною основою під час дослідження особливостей 

адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Також у 2009 році вітчизняній адміністративно-правовій науковій 

спільності була представлена робота М. Бездольного, присвячена питанням 

протидії корупції не окремим суб’єктом, а органами внутрішніх справ, на тему 

«Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо 

протидії корупції». В роботі М. Бездольним було з’ясовано сутність корупції як 

соціального явища, запропоновано уточнення законодавчого визначення 

поняття корупції та корупційних діянь, охарактеризовано державно-правовий 

механізм протидії корупції, здійснено аналіз системи адміністративно-

правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії 

корупції, уточнено їхні завдання, функції та компетенція щодо протидії 

корупції, надано характеристику системи адміністративно-правових заходів 

цих органів щодо протидії корупції [58, c. 18]. 

Наступні роки третього періоду ознаменувалися звуженням предмету 

досліджень вчених-адміністративістів, присвячених різним аспектам правового 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних із запобіганням та протидією 

корупції, що безумовно робили вказані роботи більш цікавішими та 

орієнтованими на дієве вдосконалення та розвиток антикорупційного 

законодавства України. Такою роботою варто вважати дисертацію 2010 року 

В. Завгорднього на тему «Адміністративно-правове регулювання взаємодії 

органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції», яка 

була присвячена дослідженню адміністративно-правових проблем взаємодії 

органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції. У 
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роботі було визначено поняття, систему принципів та форми взаємодії органів 

внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції, 

запропоновано поняття адміністративно-правового регулювання взаємодії 

органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції, 

застосовано системний підхід для характеристики елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ та 

громадських організацій у протидії корупції, здійснено аналіз правового 

статусу громадських організацій як суб’єктів протидії корупції та 

запропоновано його поняття, проаналізовано зарубіжний досвід участі 

громадських організацій у заходах щодо протидії корупції і запропоновані 

шляхи його впровадження в Україні, запропоновано комплекс заходів щодо 

підвищення ефективності організації взаємодії органів внутрішніх справ та 

громадських організацій у протидії корупції, а також було сформульовано 

пропозиції щодо удосконалення правових основ взаємодії органів внутрішніх 

справ та громадських організацій у протидії корупції [59, c. 18]. 

Четвертий етап (2014 р. – до теперішнього часу) визначено як період 

деталізації правового регулювання діяльності, пов’язаної із запобіганням та 

врегулюванням конфлікту інтересів, на рівні закону України та збереження 

тенденцій попереднього періоду в наукових дослідженнях учених-

адміністративістів. 

Початком четвертого етапу варто вважати 14 жовтня 2014 року, коли 

Верховна Рада України відповідно до вимог та рекомендацій міжнародних 

донорів в надзвичайно складних економічних та політичних умовах в Україні 

ухвалила пакет нових нині діючих антикорупційних законів: Закон України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [27], Закон України «Про 

засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року [60], Закон України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року [61], 

які вступили в дію 26 квітня 2015 року. 
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Варто звернути увагу на положення Закону України «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року, в яких зазначається, що національне 

законодавство щодо запобігання конфлікту інтересів містить лише загальні 

формулювання без встановлення спеціальних законодавчих правил щодо 

запобігання конфлікту інтересів та його вирішення з урахуванням специфіки 

сфери регулювання, що важливим аспектом проблеми є відсутність належного 

інституційного забезпечення виконання правил щодо конфлікту інтересів, що 

не забезпечено запровадження механізму дотримання норм щодо вирішення 

конфлікту інтересів шляхом застосування ефективних та стримуючих санкцій 

[60]. Слід звернути увагу, що вказані норми були спрямовані на визначення 

проблем у сфері запобігання корупції в Україні, які варто вирішити, проте 

протягом трьох років, на які була розроблена та розрахована Антикорупційна 

стратегія, на жаль, майже зовсім не вдалося вирішити вказані проблеми, що ще 

раз додатково підкреслює актуальність дисертаційної роботи. 

Вказана вище деталізація правового регулювання діяльності, пов’язаної із 

запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, відбулася на рівні Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, в якому цьому 

питанню присвячений окремий розділ V «Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів», в якому врегульовуються такі аспекти: загальні 

положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, шість заходів 

зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів, особливості 

врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав [27]. Вказаний рівень законодавчого 

регулювання безумовно не є достатнім для належного врегулювання 

різноманітних суспільних відносин, які виникають у сфері запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, що дозволяє свідчити про необхідність 
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розробки у дисертаційній роботі відповідних рекомендацій, спрямованих на 

вдосконалення відповідного законодавчого регулюючого впливу [62, c. 68–70]. 

Отже, підсумовуючи розгляд історії дослідження запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції у вітчизняній 

юридичній науці та їх нормативного закріплення у законодавстві України, 

можна зробити висновок, що аналіз різноманітних джерел свідчить про 

відсутність у вітчизняній доктрині адміністративного права комплексних 

досліджень, присвячених запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції, поряд із дослідженнями адміністративно-правових 

засад діяльності окремих органів публічної адміністрації щодо протидії 

корупції, адміністративно-правового регулювання взаємодії окремих органів 

державної влади та антикорупційних організацій, адміністративної 

відповідальності публічних службовців за корупційні діяння, адміністративно-

правових аспектів взаємодії суб’єктів запобігання корупції, адміністративно-

правового механізму протидії корупції в органах внутрішніх справ тощо [63, 

с. 46–50]. 

Історичний розвиток наукової думки стосовно запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції та 

законодавства України у відповідній сфері суспільних відносин запропоновано 

поділити на чотири етапи. Завдяки аналізу кожного етапу окремо та цього 

процесу загалом зроблено висновок, що простежується тенденція звуження 

об’єкта як наукового дослідження, так і нормативно-правового регулювання, а 

саме: від загальних положень про конфлікт інтересів до дослідження та 

нормативно-правового регулювання цілої низки заходів як запобігання, так і 

врегулювання конфлікту інтересів, адміністративної відповідальності за 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Аргументовано, що протягом історії розвитку антикорупційного 

законодавства України та досліджень представників української 

адміністративно-правової науки у сфері запобігання та протидії корупції 

належна увага нормотворців та вчених-адміністративістів запобіганню та 
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врегулюванню конфлікту інтересів не приділялась, внаслідок чого 

спостерігаються значні прогалини нормативно-правового регулювання у 

відповідній сфері суспільних відносин. На підставі цього доведено необхідність 

прийняття окремого підзаконного нормативно-правового акта, який повинен 

забезпечити детальне нормативно-правове регулювання процедури запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів в усіх органах публічної адміністрації, а 

також в усіх інших різноманітних юридичних особах публічного права. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії 

корупції запропоновано розглядати у двох значеннях: 1) як діяльність органів 

публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного права, спрямовану 

на виявлення можливих причин виникнення конфлікту інтересів, вчасне 

усунення цих причин та вирішення конфліктної ситуації у разі виникнення 

конфлікту інтересів відповідно до вимог законодавства України; 2) як окремий 

правовий інститут підгалузі службового права адміністративного права 

України, який являє собою сукупність правових норм, спрямованих на 

врегулювання діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних 

осіб публічного права, пов’язаної із запобіганням та врегулюванням конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції.  

2. Історію дослідження запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

у вітчизняній юридичній науці та його нормативного закріплення у 

законодавстві України запропоновано розділити на чотири етапи: перший етап 

– 1991–1994 рр., другий етап – 1995–2008 рр., третій етап – 2009–2013 рр., 

четвертий етап – 2014 р. – до теперішнього часу. Встановлено, що для першого 

етапу характерна відсутність наукових досліджень, безпосередньо присвячених 

корупції, так само як і відсутність законодавчого регулювання цього питання. 
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Другий етап охарактеризовано як період відсутності нормативно-правового 

закріплення запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, під час якого, 

однак, було прийнято перший законодавчий акт, спрямований на запобігання 

корупції в Україні, та з’явилися наукові роботи узагальненого характеру, 

присвячені адміністративно-правовим аспектам боротьби з корупцією в 

Україні. Третій етап запропоновано вважати періодом стрімкого розвитку та 

реформування антикорупційного законодавства України, появи законодавчого 

закріплення загальних положень про конфлікт інтересів, адміністративної 

відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, подальшого поступового розвитку наукових досліджень 

правового регулювання окремих аспектів діяльності, спрямованої на протидію 

корупції, за відсутності уваги до нового правового інституту – запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. Четвертий етап визначено як період 

деталізації правового регулювання діяльності, пов’язаної із запобіганням та 

врегулюванням конфлікту інтересів, на рівні закону України та збереження 

тенденцій попереднього періоду в наукових дослідженнях учених-

адміністративістів.  
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РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЯК СПОСОБУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

 

2.1 Принципи та функції запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 

 

 

З метою правильного усвідомлення сутності, змісту та різноманіття 

принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції варто вивчити розуміння понять «принципи» у довідковій 

літературі.  

В «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда термін 

«принцип» має декілька визначень: 1) основне вихідне положення якої-небудь 

наукової системи, теорії, ідеологічного напряму; 2) особливість, покладена в 

основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення 

чогось; 3) переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці [64, с. 693]. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за 

редакцією В. Бусела термін «принцип» також трактується у декількох 

значеннях: 1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеологічного напряму і т. ін.; основний закон якої-небудь точної науки. В 

межах цього значення «Великий тлумачний словник сучасної української 

мови» виділяє поняття «у принципі», яке має значення «в основному, в 

загальному»; 2) особливість, покладена в основу створення або здійснення 

чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, покладене в 

основу діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін.. В межах цього 

значення словник наводить також такі поняття, як «принцип замовчування», 

«принцип узгодженості» та «принцип найбільшого сприяння». Відповідно, 

принцип замовчування (у системах обробки інформації) – це принцип, 
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відповідно до якого значення даному повідомленню надається автоматично, 

коли користувач не назвав одне з припустимих значень, принцип узгодженості 

(у системах обробки інформації) – вимога того, щоб в процесі обміну 

повідомленнями одним і тим же даним надавався один і той самий зміст як 

джерелом, так і одержувачем, принцип найбільшого сприяння – принцип, 

згідно з яким кожна з держав, що домовляються, зобов’язується надавати іншій 

такі самі права і пільги в тій або іншій сфері взаємовідносин, які вона вже 

надала будь-якій третій державі; 3) переконання, норма, правило, яким 

керується хто-небудь у житті, поведінці. Піти на принцип – почати діяти, 

відкинувши компроміс [2, с. 1125]. 

«Великий тлумачний словник російської мови» за редакцією 

С. Кузнєцова термін «принцип» наводить у таких значеннях: 1) основне, 

вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки і т. ін.; керівне положення, 

основне правило, установка для будь-якої діяльності; 2) внутрішня 

переконаність в чому-небудь, точка зору на що-небудь; норма поведінки. 

3)основна особливість влаштування, дії механізму, приладу і т. ін. Поняття «у 

принципі» (в зн. присл.) – в основному, в загальному, «з принципу» (в зн. 

присл.) – принципово, «за принципом чого» (в зн. присл.) – відповідно до 

основних особливостей влаштування чого-небудь [3]. 

За «Тлумачним словником російської мови» С. Ожегова термін 

«принцип» визначається як: 1) основне, вихідне положення якої-небудь теорії, 

вчення, світогляду, теоретичної програми. 2) переконання, погляд на речі. 

3) основна особливість у влаштуванні чогось. Поняття «в принципі» має 

значення «в основному, в загальному, в цілому» [4]. 

«Тлумачний словник живої великоруської мови» В. Даля трактує термін 

«принцип» наступним чином: науковий чи моральний початок, підстава, 

правило, основа, від якої не відступають [5]. 

«Філософський енциклопедичний словник» за редакцією В. Шинкарука 

наводить такі визначення терміну «принцип»: 1) першопочаток, те, що лежить в 

основі певної сукупності фактів, теорії, науки. Античні філософи прагнули 
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віднайти принцип існування усіх речей і, зазвичай, пов’язували його із 

субстанцією. У XVI–XVII ст. в європейській філософії принцип почали 

тлумачити здебільшого як категорію теоретико-пізнавальну на основі 

розрізнення того, що лежить в основі дійсності, – принцип буття і того, що 

лежить в основі пізнання цієї дійсності, – принцип пізнання. В подальшому 

розуміння принципу переміщується у сферу логічного виразу пізнання; 

принцип стає центральним поняттям, основоположною ідеєю, що пронизує 

певну систему знання і субординує його. У межах теоретичного знання 

принцип означає вимогу розгортання самого знання у систему, де всі 

теоретичні положення логічно пов’язані між собою і випливають певним чином 

одне з одного. Будь-яка теоретична система знання ґрунтується на принципах, 

пов’язаних між собою; 2) внутрішні переконання людини, ті практичні, 

моральні й теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різноманітних 

сферах діяльності [6]. 

«Психологічний словник» В. Синявського та О. Сергєєнкової тлумачить 

термін «принцип» як першооснову, те, що лежить в основі певної теорії, 

вчення, науки, світогляду тощо; внутрішні переконання людини, практичні, 

моральні й теоретичні засади, якими вона керується в житті і діяльності. В 

словнику зазначається, що принципи виникають внаслідок узагальнення 

досвіду пізнання [8]. 

«Сучасний словник з етики» М. Тофтула містить поняття «принципи 

етики», яке трактується як: вихідні фундаментальні положення етики, на яких 

ґрунтується вся теоретична модель науки про мораль. М. Тофтул зазначає, що в 

умовах узаконеного плюралізму принципами етики необхідно вважати такі 

положення, які були б прийнятними як матеріалістам, так й ідеалістам, як 

віруючим, так і невіруючим, як християнам, так і мусульманам. Людство не 

може з цим не рахуватися. М. Тофтул наголошує на тому, що принципи моралі 

повинні мати загальнолюдський характер. Тому першим і основним принципом 

етики, на думку автора, є принцип гуманізму. Принципами етики, пише 
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М. Тофтул, можна визнати і терпимість, плюралізм та деякі інші положення, що 

не суперечать принципу гуманізму [7]. 

Переходячи до розгляду розуміння принципів права вченими-юристами, 

варто зазначити, що А. Колодій у статті «Принципи права: генеза, поняття, 

класифікація та реалізація» зазначає, що будь-які принципи, у тому числі і 

принципи права, є продуктом людської діяльності, результатом якої вони 

виступають й інтереси якої вони задовольняють. Принципи є соціальними 

явищами, як за джерелом виникнення, так і за змістом: їх виникнення 

зумовлюється потребами суспільного розвитку і в них відображаються 

закономірності суспільного життя. Головними джерелами цих принципів є 

політика, економіка, мораль, ідеологія, соціальне життя [65, с. 93–95]. 

Розглядаючи проблему ґенези принципів права, автор статті вважає за 

необхідне підкреслити особливу роль і місце в їх створенні моралі. Це 

зумовлюється тим, що моральні норми орієнтовані на такі категорії, як добро, 

честь, совість, гідність, справедливість тощо. А вони, на переконання науковця, 

виступають критеріями оцінки поведінки людей в усіх сферах їх діяльності. 

Звідси – загальний, тісний взаємозв’язок норм і принципів права з нормами і 

принципами моралі. 

А. Колодій зазначає, що у вітчизняній юридичній літературі, що дісталася 

нам у спадок, існує багато різних дефініцій принципів права. Безумовно, це 

зумовлюється тим, що принципи права – неодноманітне і неоднозначне явище. 

З гносеологічної точки зору, автор вважає важливим підкреслити те, що 

категорія «принцип» тісно пов’язана з категоріями «закономірність» і 

«сутність». Однопорядковий характер цих понять дає підстави визначати 

правові принципи через закономірності розвитку суспільства 

(загальносоціальні принципи) і права (юридичні принципи), а також через 

сутність і основний зміст останнього. А. Колодій зазначає, що слід також 

підкреслити, що термін «принцип» походить від латинського слова 

«principium», яке означає основні, найзагальніші, вихідні положення, засоби, 
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правила, що визначають природу і соціальну сутність явища, його 

спрямованість і найсуттєвіші властивості. 

На думку науковця, принципи права – ідеологічна категорія, а це означає, 

що вони, як і право загалом, є формою суспільної свідомості, яка здійснює 

ідейний, інформаційно-виховний вплив загального характеру, тобто виконує 

функцію загального закріплення суспільних відносин, що і дає можливість 

розглядати їх з позиції певних ідей, керівних засад [66, с. 42–43]. 

О. Старчук у своїй науковій статті «Щодо поняття принципів права» 

зазначає, що у юридичній літературі минулого й сучасності немає єдності щодо 

визначення поняття принципів права, що, зі свого боку, дає можливість 

стверджувати про неординарність цієї проблеми. Суперечки про визначення 

поняття принципів права тривають уже протягом значного часу, але єдиної 

думки щодо цього наука так і не виробила [67, с. 78–80]. Сама дослідниця 

визначає «принципи права» як такі засадничі ідеї права, які визначають зміст і 

спрямованість його норм та характеризуються системністю, 

взаємоузгодженістю, загальнообов’язковістю, універсальністю, стабільністю, 

предметною визначеністю, загальнозначущістю й регулятивністю. 

До ознак принципів права в умовах ринкової економіки О. Старчук 

вважає необхідним віднести системність та взаємоузгодженість, 

загальнообов’язковість, універсальність, стабільність, предметну визначеність, 

загальнозначущість, регулятивність [68, с. 41–42]. 

В підручнику «Теорія держави і права» за загальною редакцією О. Скакун 

зазначено, що у теорії держави і права термін «принцип» традиційно 

використовується в етимологічному значенні (від лат. principium – первісне, 

визначальне, те, від чого виходить усе інше) як засада, вихідне положення будь-

якого явища. Отже, принципи права слід розуміти як вихідні ідеї, що 

визначають його характер, як найбільш важливі юридичні вимоги, що 

адресуються суб'єктам права. 

Основними ознаками принципів права, на думку авторів підручника, 

визначаються: 
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1) принципи права спрямовані на утвердження, забезпечення і захист 

суспільних цінностей, дозволяють урахувати їх при формуванні та дії права; 

2) принципи права мають найбільш загальний, абстрактний характер; 

3) принципи права визначають зміст системи права та її структурних 

елементів, а також напрями їх подальшого розвитку; 

4) принципи права мають пріоритет над нормами права; 

5) від правових норм принципи права відрізняються більшою стійкістю, 

оскільки залишаються незмінними протягом тривалого часу; 

6) як і правові норми, принципи зазвичай закріплюються у джерелах 

права – нормативно-правових актах, судових прецедентах та ін. 

У підручнику «Теорія держави і права» за загальною редакцією О. Скакун 

принципи права визначені як найбільш загальні і стабільні вимоги, що 

сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, визначають характер 

права і напрями його подальшого розвитку. Залежно від сфери дії принципів у 

межах системи права вони поділяються на загальні, міжгалузеві, галузеві, а 

також на принципи підгалузей та інститутів права [69, с. 165–170]. Ці принципи 

притаманні відповідно праву в цілому, декільком галузям права, окремим 

галузям, підгалузям або інститутам права. Особлива значущість певних 

принципів для права дає можливість виокремити основоположні принципи 

права, тобто ті, що лежать в його основі, утворюють його фундамент [70]. 

Отже, враховуючи зроблений аналіз понять «принципи» та «принципи 

права», пропонуємо під принципами запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції розуміти вихідні та основоположні 

засади, які є досягненнями юридичної науки та практики, виконують функцію 

орієнтиру у здійсненні діяльності органами публічної адміністрації та іншими 

юридичними особами публічного права, спрямованої на запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів з метою недопущення вчинення 

правопорушень, пов’язаних із корупцією. 

До переліку принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції варто віднести такі принципи: 
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1) верховенство права;  

2) законність; 

3) демократизм;  

4) ефективність;  

5) доброчесність;  

6) прозорість;  

7) соціальну спрямованість;  

8) патріотизм;  

9) плановість;  

10) комплексність;  

11) стабільність;  

12) контрольованість. 

Так само, як і під час аналізу принципів, з метою визначення сутності 

функцій запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції розглянемо визначення понять «функції» та «функції права» у 

довідковій літературі та у працях вчених-юристів. 

В «Словнику української мови» за редакцією І. Білодіда міститься 

декілька визначень терміну «функція»: 1) явище, яке залежить від іншого 

явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін; 

2) робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось; 

3) специфічна діяльність організму людини, тварин, рослин, їхніх органів, 

тканин і клітин; 4) величина, яка змінюється зі зміною незалежної змінної 

величини (аргументу) [37, с. 653]. 

За «Великим тлумачним словником російської мови» за редакцією 

С. Кузнєцова «функція» – це: 1) значення, призначення чого-небудь; напрямок 

діяльності відповідно до призначення будь-якої організації, установи; задача, 

обов'язок посадової особи; 2) робота, вироблена органом або організмом, як 

прояв його життєдіяльності; 3) залежність одних змінних величин від інших; 

змінна величина, що змінюється в залежності від зміни іншої величини 
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(аргументу); 4) явище, яке залежить від іншого і служить формою його прояву, 

здійснення [3]. 

«Тлумачний словник російської мови» С. Ожегова наводить такі 

визначення терміну «функція»: 1) у філософії: явище, залежне від іншого і 

змінюється в міру зміни цього іншого явища; 2) у математиці: закон, за яким 

кожному значенню змінної величини (аргументу) ставиться у відповідність 

деяка певна величина, а також сама ця величина; 3) робота, вироблена органом, 

організмом; 4) роль, значення чого-небудь; 5) обов'язок, коло діяльності [4]. 

Вчений-юрист В. Ісаєва в статті «Функції права: теоретико-правовий 

аналіз» акцентує увагу на тому, що роль права у житті суспільства 

відображається в його функціях. Функції права дослідниця визначає як основні 

напрями впливу права на суспільні відносини, що відображають його сутність і 

соціальне призначення у суспільстві, а також способи організації суспільних 

відносин. Під функцією права, зазначає дослідниця, слід розуміти головні 

напрямки його впливу на суспільні відносини. Ці напрямки обумовлені 

соціальним призначенням права. Вплив права здійснюється через свідому 

належну або можливу поведінку людей. Функції права безпосередньо 

спрямовані на виконання завдань, що стоять перед суспільством [71, с. 46–48]. 

В. Ісаєва наголошує, що функції права – це такий напрям його впливу на 

суспільні відносини, потреба в здійсненні якого породжує необхідність 

існування права як соціального явища. У цьому сенсі, зазначає дослідниця, 

можна сказати, що функція характеризує напрям необхідної дії права, тобто 

такого, без якого суспільство на даному етапі розвитку обійтися не може 

(регулювання, охорона, закріплення певного виду суспільних відносин) [72, 

с. 45–46]. 

Л. Заморська в своїй науковій статті «Функції права: змістовно-

теоретичний аналіз» зазначає, що питання про сутність права та його 

призначення в житті суспільства безпосередньо пов’язане з його функціями. 

Дослідниця визнає, що саме правові функції відображають легітимність діючої 

влади, загальносоціальну спрямованість діяльності держави, оскільки право 
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покликане забезпечувати інтереси всіх членів суспільства й кожного з них 

зокрема. 

Л. Заморська вказує на те, що величезний досвід активного використання 

поняття «функції права» сьогодні не дає змоги констатувати наявність єдиної 

точки зору на цю проблему. На її думку, якщо синтезувати численні погляди, то 

можна зробити висновок, що під функцією права розуміють або соціальне 

призначення права, або його напрями правового впливу на суспільні відносини, 

або і те, і інше разом. 

Функція права, пише дослідниця, – це прояв його іманентних, 

специфічних якостей, інакше кажучи, це основний напрям впливу права на 

суспільні відносини з метою їх впорядкування та врегулювання. У функції 

акумулюються якості права, що постають із його якісної самостійності як 

соціального феномена. 

На думку Л. Заморської, серед якісних характеристик функцій права на 

увагу передусім заслуговують такі: 

1) функція права зумовлена його сутністю й визначається призначенням у 

суспільстві; 

2) функція характеризує напрям необхідного впливу права на суспільні 

відносини, тобто такого впливу, без якого суспільство на цьому етапі розвитку 

не може існувати (регулювання, охорона, закріплення певного виду суспільних 

відносин); 

3) функція виражає найбільш суттєві, головні риси права та спрямована 

на здійснення завдань, що стоять перед правом на цьому етапі його розвитку; 

4) функція права являє собою, як правило, напрям його активної дії, тому 

однією з важливих її ознак є динамізм; 

5) постійність як необхідна ознака функції права характеризує 

стабільність, безперервність, досить тривалу її дію [73, c. 3–5]. 

Ю. Рудик в статті «Сучасні погляди на поняття «функція права» 

стверджує про те, що значущість категорії «функції права» проявляється як у 

характеристиці правової реальності взагалі, так і у з'ясуванні залежності між її 
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окремими елементами: нормами права, правовідносинами, цінностями права, 

юридичними актами та наслідками правового впливу, що простежується у 

світлі еволюційних перетворень у житті суспільства та держави, викликаних 

вимогами часу. 

Дослідник зазначає, що в юридичній науці категорія «функції», 

заломившись крізь правову площину в якості «функцій права», інтерпретується 

як напрями або види впливу права на суспільні відносини. В них виражається 

роль і призначення права в суспільстві й державі, його соціальна цінність та 

найважливіші риси.  

Під функціями права, на думку Ю. Рудика, слід розуміти обумовлені 

потребами соціального розвитку вектори активності та впливу (дії) права на 

об'єктивну реальність та його взаємозв'язки з нею. 

Науковець зазначає, що функції права мають ряд особливостей, а саме 

вони: 1) визначають напрямок (вектор) необхідного впливу права на об'єктивну 

реальність; 2) зумовлені сутністю права та потребами соціального розвитку 

(соціальним призначенням); 3) характеризуються організаційними зв'язками 

права і об'єктивної реальності; 4) проявляються через безпосередній процес 

правового впливу на об'єктивну реальність (або активність дії права); 

5) відображають риси динамічного та статичного регулювання [74, с. 233– 235]. 

З урахуванням усіх наведених вище точок зору пропонуємо функції 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції 

визначити як основні напрями зовнішнього прояву діяльності органів публічної 

адміністрації та інших юридичних осіб публічного права, спрямованої на 

недопущення виникнення та на врегулювання конфлікту інтересів з метою 

запобігання корупційним діянням в Україні. 

Функцій запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції варто кваліфікувати на:  

1) загальні, які притаманні будь-якій діяльності органів публічної 

адміністрації;  
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2) спеціальні, які характерні для діяльності органів публічної 

адміністрації та інших юридичних осіб публічного права саме у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

До загальних функцій запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції традиційно варто віднести: 1) прогнозування; 

2) планування; 3) координацію; 4) контроль; 5) інформаційне забезпечення. 

Проте більш цікавим для науки адміністративного права є перелік 

спеціальних функцій запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції, до якого, на нашу думку, варто включити: 

1) попередження та профілактику корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних із корупцією; 

2) забезпечення ефективного функціонування органів публічної 

адміністрації та інших юридичних осіб публічного права; 

3) захист прав людини від негативних наслідків корупції;  

4) захист інтересів держави та територіальної громади від негативних 

наслідків корупції. 

Якщо розглядати сучасний стан виконання органами публічної 

адміністрації та іншими юридичними особами публічного права кожної з 

виділених функцій, які фактично майже не виконуються на практиці, можна 

зробити висновок про наявність в Україні дуже низького рівня ефективності 

діяльності у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції. 

 

 

2.2. Система суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 

 

Для досягнення мети даного дослідження вважаємо за необхідне 

досліджувати не окремі суб’єкти запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, а систему таких суб’єктів в їх взаємодії і взаємозв’язку. Слід 
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виходити з того, що сукупність органів публічної влади становить окрему 

систему за умови постановки перед ними однакових або подібних завдань, 

спільного методу діяльності та необхідності складових частин системи 

взаємодіяти між собою для отримання бажаного загального результату. 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 

створює систему заходів протидії корупції і пов’язаних із такою протидією 

обмежень, зокрема спрямованих на: 

1) запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням (Розділ IV); 

2) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (Розділ V); 

3) фінансовий контроль (Розділ VІІ); 

4) захист викривачів (Розділ VІІІ); 

5) інші механізми протидії корупції (Розділ ІХ) [27]. 

Реалізація зазначених механізмів, які становлять собою єдину систему, 

покладається на систему органів боротьби з корупцією із частковим 

розмежуванням завдань. Вважаємо, що зазначені суб’єкти можуть бути 

розподілені за виконуваною функцією на: 

– системоутворюючі суб’єкти, до завдань яких відноситься 

регулювання відносин, пов’язаних із конфліктом інтересів, та регулювання всієї 

системи боротьби з корупцією, до яких можна віднести: 

1) Верховну Раду України; 

2) Кабінет Міністрів України; 

3) Президента України; 

– суб’єкти, які безпосередньо здійснюють заходи запобігання та 

усунення конфлікту інтересів (реалізовують політику), але боротьба з 

корупцією, зокрема і у формі конфлікту інтересів, не є для таких суб’єктів 

ключовим завданням, до яких можна віднести: 

1) Міністерство внутрішніх справ України; 

2) Службу безпеки України; 

3) органи прокуратури України; 
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4) Національне агентство з питань державної служби; 

5) Міністерство юстиції України; 

– спеціальні суб’єкти, для яких боротьба з корупцією є основним 

напрямом діяльності: 

1) Національне агентство з питань запобігання та протидії корупції (далі 

– НАЗК); 

2) Національне антикорупційне бюро України; 

3) Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Водночас чинне законодавство створює деякі інші групи суб’єктів, які 

хоча і не є органами публічної влади, проте мають бути враховані як важлива 

складова системи протидії корупції, зокрема і конфлікту інтересів. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» 

від 14 жовтня 2014 року суб’єкти, уповноважені на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування: 

– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; 

– повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли 

особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку 

перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього 

керівника, або в колегіальному органі – НАЗК чи інший визначений законом 

орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник 

конфлікт інтересів, відповідно; 

– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів [27]. 

Наведені положення фактично вказують на те, що першою ланкою 

боротьби із конфліктом інтересів, який може виникати у публічних (державних 

чи органів місцевого самоврядування) службовців та осіб, на яких покладено 
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виконання функцій держави, є самі такі особи, оскільки закон зобов’язує їх або 

усунути конфлікт інтересів, або відмовитись від реалізації повноважень. 

Іншою ланкою, яка безпосередньо здійснює запобігання конфлікту 

інтересів, є громадські ради при відповідних органах державної влади за умови, 

що вони уповноважені чинити вплив на кадрові рішення. 

Наприклад, відповідно до ч. 1 ст 1 Закону України «Про національне 

антикорупційне бюро» з метою забезпечення прозорості та цивільного 

контролю за діяльністю при Національному антикорупційному бюро (далі – 

НАБУ) утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка 

формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу [61]. Рада 

громадського контролю має повноваження щодо обрання з її числа двох 

представників, які входять до складу дисциплінарної комісії НАБУ. 

Отже, члени Ради громадського контролю мають можливість 

безпосередньо впливати на працівників бюро шляхом участі у притягненні їх до 

дисциплінарної відповідальності, в тому числі і у зв’язку із порушенням ними 

вимог щодо конфлікту інтересів. 

Крім того, ч. 3, 4 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року визначає повноваження безпосереднього керівника особи, 

у якої виник потенційний або реальний конфлікт інтересів вирішити зазначений 

конфлікт [27]. Зазначене свідчить про те, що керівник особи, у якої виник 

конфлікт інтересів, є також безпосереднім суб’єктом його вирішення. 

Отже, всі суб’єкти вирішення конфлікту інтересів можна розділити 

принаймні на дві групи:  

а) безпосередні суб’єкти, які зобов’язані самостійно виявити і усунути 

конфлікт інтересів або виконують своїх службові обов’язки в умовах конфлікту 

інтересів; 

б) інші суб’єкти, які регулюють питання конфлікту інтересів або 

здійснюють контроль за діяльністю безпосередніх суб’єктів. 

Крім того, однією із особливостей безпосередніх суб’єктів є те, що вони 

завжди є конкретною посадовою особою, а не організацією. У зв’язку із цим 
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доцільно відокремити їх як індивідуальні суб’єкти (конкретні посадові особи) 

від організаційних суб’єктів (органи державної влади чи місцевого 

самоврядування). 

Крім безпосередніх і індивідуальних суб’єктів, запобігання та усунення 

конфлікту інтересів покладається і на деякі організації і установи (переважно 

юридичні особи публічного права) у зв’язку із чим вважаємо за доцільне 

дослідити правовий статус кожного із органів, які складають собою систему 

запобігання та усунення конфлікту інтересів, почергово. 

Статус Верховної Ради України і її роль у запобіганні корупції в цілому 

та конфліктів інтересів зокрема, перш за все обумовлений її конституційними 

завданнями. 

Зокрема, ч. 1 ст. 75 Конституції України (далі – Конституції) визначає, що 

єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Згідно 

із п. 12 та п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції виключно законами України 

визначаються: 

– організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної 

служби; 

– засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них [75]. 

Отже, саме на Верховну Раду України покладений конституційний 

обов’язок із визначення поняття конфлікту інтересів, ключових засад його 

врегулювання, встановлення відповідальності за порушення правил щодо його 

уникнення та врегулювання. 

Від якості здійснення Верховною Радою України регулюючої 

(законотворчої) функції залежить можливість чи неможливість інших суб’єктів 

системи запобігання конфлікту інтересів належним чином виконати свої 

обов’язки [76, с. 108–110]. 

Водночас, статус та завдання Верховної Ради України зумовлюють її 

особливий взаємозв’язок із іншими суб’єктами, які здійснюють заходи щодо 
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боротьби із конфліктом інтересів. Разом із Президентом України, Верховна 

Рада України є системоутворюючим органом в силу повноважень, визначених 

пунктами 22, 25, 33 ч. 1 ст. 85 Конституції України, оскільки Парламент не 

тільки визначає правила, за якими здійснюється запобігання конфлікту 

інтересів, але і призначає чи надає згоду на призначення ключових посадових 

осіб в системі боротьби з корупцією та здійснює парламентський контроль за її 

результатами. 

Наприклад, ст. 7 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14 жовтня 2014 року визначає роль Парламенту у призначенні 

директора Національного антикорупційного бюро України і вказує, що роль 

Верховної Ради України полягає у призначенні третини від складу комісії, яка 

обирає двох або трьох кандидатів, які мають бути призначені Президентом 

України на посаду директора НАБУ [61]. 

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року контроль за діяльністю 

Національного бюро здійснюється комітетом Верховної Ради України, до 

предмету відання якого відноситься боротьба з корупцією і організованою 

злочинністю, в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України 

«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави», цим та іншими законами України, а ч. 6 

ст. 26 зазначеного закону встановила, що щороку проводиться незалежна 

оцінка (аудит) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та 

інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту 

кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося 

НАБУ та було завершено [61]. 

Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у 

складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет 

Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які 

мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, 

прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють 
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необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а 

також мають бездоганну ділову репутацію [61]. 

Крім того, Верховна Рада України впливає і на формування інших 

суб’єктів досліджуваної системи. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 81 Закону України «Про прокуратуру» від 

10 жовтня 2014 року, призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі здійснюється за результатами відкритого 

конкурсу. На посади, передбачені пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього 

Закону, призначення здійснюється Генеральним прокурором, а на посади, 

передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, – 

керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Участь у конкурсі 

можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у ст. 27 цього 

Закону. Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною 

комісією, до складу якої входять: 

1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України; 

2) сім осіб, визначених Верховною Радою України [77]. 

Крім того, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від червня 2016 р. суд утворюється і ліквідовується 

законом, лише Верховна Рада України повноважна створити Вищий 

антикорупційний суд [78]. 

Також слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 5 Закону України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, яка врегульовує порядок 

визначення персонального складу Національного агентства з питань 

запобігання корупції (далі – НАЗК), НАЗК є колегіальним органом, до складу 

якого входить п’ять членів. Члени Національного агентства призначаються на 

посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами 

конкурсу. До складу конкурсної комісії входить особа, визначена Верховною 

Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету 

відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією [27]. 
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Отже, Верховна Рада України здійснює двоякий вплив на роботу системи 

суб'єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 

– визначає поняття конфлікту інтересів, правила його запобігання і 

врегулювання та встановлює відповідальність за порушення таких правил; 

– є системоутворюючим органом, оскільки разом із Президентом 

України та Кабінетом Міністрів України призначає, погоджує призначення, 

звільняє, погоджує звільнення або впливає чи здійснює контроль і оцінку 

діяльності спеціалізованих суб’єктів, на яких покладено відповідальність за 

безпосереднє запобігання та усунення конфлікту інтересів чи притягнення 

порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. 

Іншим системоутворюючим органом, який має значний вплив та 

регуляторні повноваження, є Кабінет Міністрів України [79, с. 208]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 113 Конституції Кабінет Міністрів України є вищим 

органом у системі органів виконавчої влади. Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 116 

Конституції Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і 

економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої 

політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України [75]. 

Тобто, Кабінет Міністрів України має забезпечити як формування 

державної антикорупційної політики, зокрема в частині запобігання конфлікту 

інтересів, так і її реалізацію. Водночас, чинний Закон України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року досить детально регламентує як поняття 

конфлікту інтересів, так і процедуру запобігання і усунення такого конфлікту, у 

зв’язку із чим Кабінет Міністрів України не має необхідності здійснювати 

додаткове регулювання зазначених відносин. 

Водночас, Кабінет Міністрів України, як і Верховна Рада України, є 

одним із системоутворюючих органів. 

Так, згідно із п. 2 ч. 3 ст. 7 Закону України «Про національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року Кабінет Міністрів 



75 

України визначає трьох осіб, що входять до складу Конкурсної комісії, яка 

проводить конкурс на посаду директора НАБУ [61]. 

Крім того, як було зазначено вище, Кабінет Міністрів України призначає 

одного із трьох членів комісії, яка здійснює зовнішню оцінку діяльності НАБУ. 

Кабінет Міністрів України також є ключовим органом у формуванні 

персонального складу НАЗК. 

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року члени НАБУ призначаються на посаду Кабінетом 

Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та 

сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд. Прем’єр-

міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на 

посади членів НАБУ кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої 

затверджує Кабінет Міністрів України та яка здійснює організацію та 

проведення конкурсу. До складу конкурсної комісії входить одна особа, 

визначена Кабінетом Міністрів України. Положення про конкурс та Регламент 

роботи конкурсної комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена НАБУ 

або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень 

Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки 

проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової 

інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Член НАБУ, 

строк повноважень якого закінчився, здійснює повноваження до його 

звільнення з посади Кабінетом Міністрів України [27]. 

Крім того, Кабінет Міністрів України має значний вплив на діяльність 

Національного агентства України з питань державної служби [80, с. 48]. 

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про державну 

службу» від 10 грудня 2015 року керівник центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби, призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом 
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Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади 

державної служби категорії «А» [81]. 

Таким чином, Кабінет Міністрів України хоча і не має спеціальних 

повноважень щодо запобігання і усунення конфлікту інтересів, та не здійснює 

регуляторної діяльності в цій сфері, все ж в силу статусу вищого органу 

виконавчої влади здійснює значний вплив на функціонування системи суб’єктів 

запобігання та вирішення конфлікту інтересів і пов’язаний із іншими 

суб’єктами переважно повноваженнями щодо призначення чи звільнення 

посадових осіб або членів конкурсних комісій, які надають такі рекомендації. 

Статус Президента України в аспекті запобігання конфлікту інтересів в 

цілому подібний до статусу Кабінету Міністрів України, оскільки Президент 

України призначає Генерального прокурора України та голову Служби безпеки 

України, призначає членів конкурсних комісій, які обирають кандидатури 

керівників НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, призначає 

одного члена комісії, яка вносить кандидатури членів НАЗК тощо. 

Отже, статус Президента України в системі органів, які здійснюють 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів полягає у тому, що Президент 

має значний вплив на досліджувану систему, але безпосередньо не здійснює ані 

регуляторної, ані виконавчої діяльності. 

На підставі викладеного, можна дійти висновку, що Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України та Президент України відносяться до так 

званих загальних, або системоутворюючих, суб’єктів системи запобігання і 

усунення конфлікту інтересів і характеризуються: 

а) значним впливом на інших суб’єктів шляхом правотворчої діяльності 

або кадрових рішень; 

б) відсутністю спеціальних повноважень у досліджуваній сфері. 

Наступною групою суб'єктів, статус яких вважаємо за необхідне 

дослідити, є суб’єкти, які безпосередньо здійснюють заходи запобігання та 

усунення конфлікту інтересів (реалізовують політику), але боротьба з 
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корупцією, зокрема і формі конфлікту інтересів, не є для таких суб’єктів 

ключовим завданням. 

Дослідження таких суб’єктів вважаємо за необхідне розпочати із органів 

загальної компетенції, після чого досліджувати правоохоронні органи. 

Одним із таких органів є Міністерство юстиції України (далі – Мінюст). 

Мінюст здійснює свою діяльність на підставі Положення про Міністерство 

юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 

228 від 2 липня 2014 року [82]. 

Серед повноважень Мінюста, визначених п. 4 Положення про 

Міністерство Юстиції України, вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що 

Мінюст: 

 розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів; 

 проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства; 

 здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну 

експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, 

а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених 

факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень; 

– здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та 

методологічне забезпечення виконання першого етапу реалізації 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 

– координує діяльність міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої 

діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про 

усунення виявлених недоліків; 

– забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 

наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування [82]. 
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Аналіз зазначених повноважень дозволяє зробити висновок про роль 

Мінюсту в системі суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

яка полягає в: 

– підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства і виконання 

вимог Угоди про Асоціацію із Європейським союзом; 

– здійсненні антикорупційної експертизи законодавства, в тому числі і з 

питань конфлікту інтересів; 

– забезпечує запобігання конфлікту інтересів шляхом перевірки 

відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Отже, Мінюст покликаний здійснювати запобігання конфлікту інтересів 

та сталий розвиток нормативно-правової бази щодо конфлікту інтересів, його 

запобіганню і усуненню.  

Наступним суб’єктом, який вважаємо за необхідне дослідити відповідно 

до визначеного вище порядку дослідження є Національне агентство з питань 

державної служби. 

Зазначене агентство створене і діє відповідно до Закону України «Про 

державну службу» від 10 грудня 2015 року. Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону 

України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби: 

– розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної 

служби; 

– видає у випадках, встановлених законом, нормативно-правові акти з 

питань державної служби, надає роз’яснення з питань застосування цього 

Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби; 

– проводить в установленому порядку службові розслідування з питань 

дотримання державними службовцями вимог цього Закону [81]. 



79 

Іншою правовою підставою для діяльності Національного агентства з 

питань державної служби є Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби (далі – Положення про НАДС), затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України № 500 від 1 жовтня 2014 року. 

Відповідно до п.1 зазначеного положення Національне агентство України з 

питань державної служби (НАДС) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується i координується Кабінетом Міністрів України та 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі 

державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) [83]. 

Зазначене вище свідчить про галузеву спеціалізацію НАДС на питаннях 

регулювання державної служби в Україні, в тому числі і в частині вимог до 

державних службовців щодо недопущення конфлікту інтересів чи інших 

корупційних правопорушень. 

Згідно із п. 4 Положення про НАДС відповідно до покладених на нього 

завдань: 

– забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

– складає та формує перелік державних органів, установ та організацій, 

посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних 

службовців; 

– вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України 

пропозиції щодо віднесення посад в органах місцевого самоврядування, що не 

визначені у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

а також нових посад в органах місцевого самоврядування до відповідних 

категорій посад; 

– вивчає європейський досвід у сфері державної служби, розробляє 

пропозиції щодо впровадження у діяльність органів державної влади кращої 

міжнародної практики; 
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– готує пропозиції та розробляє заходи щодо підвищення ефективності 

державного управління та державної служби, у тому числі щодо 

інституціонального забезпечення їх адаптації до стандартів ЄС [83]. 

Узагальнюючи викладене вище, вважаємо за необхідне зазначити, що 

хоча НАДС і не здійснює прямого впливу на реалізацію положень Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, НАДС має 

значний вплив на його реалізацію шляхом спрямування державної політики з 

питань державної служби у напрямку адаптації до Європейських стандартів, а 

також шляхом методичного забезпечення керування державною службою. 

Далі вважаємо за необхідне розглянути групу правоохоронних органів 

загальної компетенції – Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки 

України та прокуратуру України в аспекті впливу ними на реалізацію положень 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

Міністерство внутрішніх справ України належить розглядати в двох 

аспектах: 

1) як політичний орган; 

2) як діяльність Національної поліції, що є правоохоронним органом. 

Розглядаючи перший аспект, слід звернути увагу на те, що відповідно до 

п.4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України (далі – Положення 

про МВС), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 878 від 

28 жовтня 2015 року, МВС організовує та забезпечує проведення судової 

експертизи в кримінальному та виконавчому провадженнях, адміністративних, 

цивільних та господарських справах, справах про адміністративні 

правопорушення і організовує в порядку, визначеному законодавством, 

провадження науково-дослідної діяльності у сфері судової експертизи, а згідно 

з п. 5 Положення про МВС забезпечує в межах повноважень, передбачених 

законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за 

їх реалізацією в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на 

підприємствах, що належать до сфери управління МВС [84].  
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В цілому слід зазначити, що політична та управлінська діяльність МВС 

лише опосередковано спрямована на виконання вимог щодо запобігання та 

усунення конфлікту інтересів. 

Водночас, Національна поліція, як правоохоронний орган, не має 

спеціальних повноважень у сфері протидії та запобігання конфлікту інтересів.  

Отже, МВС фактично діє як допоміжний суб’єкт системи органів 

запобігання та усунення конфлікту інтересів і не здійснює правоохоронну 

функцію у зазначеній сфері. Водночас, слід мати на увазі, що забезпечення 

експертної діяльності, яке здійснюється МВС, є окремим важливим аспектом як 

боротьби з корупцією в цілому. 

Наступним органом, роль якого вважаємо за необхідне дослідити, є 

Служба безпеки України (далі – СБУ). Роль і завдання СБУ як суб’єкта протидії 

корупції в цілому і запобігання та усунення конфлікту інтересів зокрема 

зумовлені завданнями, покладеними на СБУ Законом України «Про Службу 

безпеки України» від 25 березня 1992 року. 

Так, відповідно до ст. 1, 2 Закону України «Про Службу безпеки 

України» від 25 березня 1992 року СБУ – державний правоохоронний  орган 

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. На 

Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством 

компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, 

територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного 

потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з 

боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони 

державної таємниці [85]. 

Крім того, слід звернути увагу, що відповідно до абз. 23 п. 1 ч. 1 ст. 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) у 

справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються місцевими 

судами, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені 

на те посадові особи органів Служби безпеки України  (стаття 164 (у частині, 



82 

що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на 

проведення якої видає ця служба), статті 1724-1729, 1955, 2122 (крім п. 9 ч. 1), 

2125 і 2126) [86]. 

Зазначене означає, що протокол про адміністративне правопорушення, 

передбачене ч. 1-3 ст. 1727 КУпАП, а саме про: 

– неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку 

про наявність у неї реального конфлікту інтересів; 

– вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

– дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення; 

– має бути складений уповноваженою на те посадовою особою СБУ.  

Отже, СБУ як суб’єкт запобігання та усунення конфлікту інтересів 

покликана: 

– усунути конфлікт інтересів, якщо він створює або може створити 

загрозу для державної безпеки України; 

– притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб, які 

порушили обов’язки щодо повідомлення про конфлікт інтересів та/ або не 

утримались від вчинення дій за наявності такого конфлікту. 

Наступним органом, місце якого в досліджуваній системі слід дослідити є 

прокуратура України. 

Роль прокуратури зумовлена її конституційною функцією – підтримання 

в суді державного обвинувачення. У зв’язку із цим слід звернути увагу на те, 

що частина злочинів у сфері службової діяльності фактично є крайнім 

наслідком конфлікту інтересів. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, 

зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою 

одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або 

юридичної особи використання службовою особою влади чи службового 

становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди 
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охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, карається 

арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох 

років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, 

із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян [42]. 

Зазначене положення фактично забороняє службовим особам вчиняти дії, 

які передбачають надання пріоритету приватним інтересам перед інтересами 

служби. 

Оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 року на прокуратуру покладається функція підтримання 

державного обвинувачення в суді та нагляду за додержанням законів органами, 

що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

слід дійти висновку, що у сфері запобігання та усунення конфлікту інтересів 

роль прокуратури полягає в забезпеченні невідворотності покарання за 

найбільш суспільно-небезпечні випадки ігнорування правил про конфлікт 

інтересів службовими особами. У зв’язку із цим прокуратура взаємодіє в межах 

процесуальних положень із іншими суб’єктами запобігання та усунення 

конфлікту інтересів. 

Наступною групою суб’єктів, роль яких має бути досліджена, я 

спеціалізовані суб’єкти боротьби з корупцією – НАБУ, Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура (САП) та Національне агентство з питань 

запобігання корупції (НАЗК). 

Вважаємо за правильне розпочати дослідження із НАЗК, який є 

спеціальним антикорупційним органом, проте не є правоохоронним органом і 

не здійснює розслідування кримінальних справ, на відміну від НАБУ та САП. 

НАЗК є ключовим органом в системі запобігання та усунення конфлікту 

інтересів. 
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Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 

антикорупційну політику [27]. 

Серед завдань НАЗК, визначених в ч. 1 ст. 11 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року до сфери запобігання та 

усунення конфлікту інтересів відносяться: 

а) проведення аналізу: 

– стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції; 

– статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації 

стосовно ситуації щодо корупції; 

б) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної 

програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки 

ефективності виконання Антикорупційної стратегії; 

в) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення 

проектів нормативно-правових актів з цих питань; 

г) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо 

корупції; 

д) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; 

е) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення 

державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та 

реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання 

антикорупційних програм; 
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ж) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення; 

з) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та 

здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; 

и) погодження антикорупційних програм державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

розробка типової антикорупційної програми юридичної особи; 

к) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань 

застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до 

них осіб [27]. 

Аналіз завдань НАЗК свідчить про те, що цей орган: 

– безпосередньо здійснює діяльність щодо врегулювання і запобігання 

конфлікту інтересів; 

– надає методичні рекомендації іншим суб’єктам досліджуваної 

системи; 

– забезпечує відображення положень про усунення і запобігання 

конфлікту інтересів в антикорупційних програмах державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 

– веде реєстр осіб, притягнутих до відповідальності за порушення вимог 

щодо врегулювання конфлікту інтересів; 

– виконує аналітичну функцію щодо досліджуваної системи. 

Викладене свідчить про те, що НАЗК є ключовим органом в системі 

суб’єктів, які здійснюють запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Вважаємо також за необхідне дослідити питання наявності у НАЗК 

необхідних повноважень для реалізації покладених на нього завдань. 
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Згідно із ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року, НАЗК з метою виконання покладених на нього 

повноважень має такі права: 

– мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і 

комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

– приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для 

виконання нормативно-правові акти; 

– проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення 

корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання 

антикорупційних програм; 

– вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та 

обмежень, передбачених цим Законом; 

– отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що 

можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених 

цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

– звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними 

нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з 

порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання 

недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення; 

– затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів 

влади та надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм; 
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– ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів 

щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про 

факти таких правопорушень; 

– складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені 

законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені 

законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення [27]. 

Крім того, НАЗК наділений повноваженнями зобов'язати інший орган 

усунути виявлені порушення законодавства.  

Так, відповідно до ч. 2-3 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року, у випадках виявлення порушення вимог цього Закону 

щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього 

Закону Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, 

підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень 

законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної 

особи до встановленої законом відповідальності [27]. 

Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про 

результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій 

його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих 

днів з дня одержання припису. У разі виявлення ознак адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного 

агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється 

до суду згідно з рішенням Національного агентства. У разі виявлення ознак 

іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, 

Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його 

іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. 
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Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про 

результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання 

повідомлення про вчинене правопорушення [27]. 

Викладене вище дозволяє зробити наступний висновок – НАЗК є не 

тільки спеціалізованим антикорупційним суб’єктом, і не лише має своїми 

завданнями реалізацію ключових функцій в системі запобігання та усунення 

конфлікту інтересів, але і наділене широкими повноваженнями, які дозволяють 

НАЗК мати значний вплив на інші органи державної влади, місцевого 

самоврядування тощо. 

Крім того, слід звернути увагу на положення ч. 1 ст. 56 Закону України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, яка вказує, що стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з 

підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується НАЗК, 

проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих 

особисто [27]. 

Зазначене положення покликане запобігти корупційним ризикам, в тому 

числі потенційному конфлікту інтересів завчасно, на стадії призначення особи. 

Згідно із ч. 4 ст. 57 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року спеціальна перевірка проводиться НАЗК щодо наявності у 

Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, відомостей про кандидата, а також щодо 

достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

за минулий рік [27]. 

Статус НАЗК як органу, покликаного запобігати та усувати конфлікт 

інтересів, частково відображений в Розділі V Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року.  

Так, відповідно до ч. 1, 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року НАЗК у випадку одержання від особи 
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повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів 

упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо 

врегулювання конфлікту інтересів. У разі існування в особи сумнівів щодо 

наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за 

роз’ясненнями до територіального органу НАЗК. У разі якщо особа не 

отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє 

відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону [27]. 

Отже, НАЗК має повноваження щодо вирішення питання про наявність 

конфлікту інтересів, а також про встановлення порядку дій для посадової 

особи, у якої такий конфлікт інтересів виник. 

Крім того, положення ч. 2 ст. 33 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року вказують, що однією із форм здійснення 

зовнішнього контролю за здійсненням службової особи із конфліктом інтересів 

є участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального 

органу в статусі спостерігача без права голосу [27]. 

Таким чином, слід дійти висновку про наявність у НАЗК широко 

інструментарію для самостійного запобігання і усунення конфлікту інтересів. 

Водночас, слід звернути увагу на взаємодію НАЗК, як ключового 

елемента системи, з іншими елементами. 

Як було зазначено вище, системоутворюючі суб’єкти – Кабінет Міністрів 

України, Верховна Рада України та Президент України мають значний вплив на 

НАЗК на етапі формування персонального складу НАЗК. Крім того, 

ефективність діяльності НАЗК залежить від якості правового регулювання, 

прийнятого Верховною Радою України та Президентом України як суб’єктами 

законотворчого процесу. 

Водночас, НАЗК: 

– має право подавати заяви про корупційні правопорушення до органів, 

повноважених прийняти відповідні рішення; 

– має право зобов’язати керівника органу публічної влади вжити заходів 

до усунення конфлікту інтересів; 
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– має право видавати обов’язкові нормативно-правові акти. 

Одним із прикладів такої діяльності НАЗК є Методичні рекомендації з 

питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та прирівняних до них осіб, які затверджені Рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції № 2 від 14 липня 2016 року (далі – 

Рекомендації) [28]. 

Отже, НАЗК не лише наділене широкими індивідуальними 

повноваженнями, але і має необхідні інструменти для тісної співпраці із 

іншими суб’єктами системи запобігання та усунення конфлікту інтересів.  

Наступним органом, роль якого в системі врегулювання і усунення 

конфлікту інтересів має бути досліджена є НАБУ. 

Правовою основою діяльності НАБУ є Закон України «Про національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про національне антикорупційне бюро 

України» від 14 жовтня 2014 року НАБУ є державним правоохоронним 

органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його 

підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданням НАБУ є протидія 

кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці [61]. 

Крім того, ч. 2-3 ст. 13 Закону України «Про національне антикорупційне 

бюро України» від 14 жовтня 2014 року вказує, що: 

– працівники НАБУ не мають право використовувати Національне 

бюро, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах. 

На працівників Національного бюро поширюються інші обмеження та вимоги, 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції». 

– у разі виникнення у працівника НАБУ конфлікту інтересів під час 

виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це 
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свого безпосереднього керівника. Такий керівник зобов’язаний вжити усіх 

необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту 

інтересів шляхом доручення виконання відповідного службового завдання 

іншому працівнику Національного бюро, особистого виконання цього завдання 

чи в інший спосіб, передбачений законодавством [61]. 

На нашу думку, зазначені положення чітко окреслюють як роль НАБУ, 

так і роль САП, яка здійснює процесуальне керівництво розслідуваннями 

НАБУ. Зазначені органи безпосередньо не протидіють конфлікту інтересів, 

проте опосередковано, шляхом кримінального переслідування крайніх проявів 

такого конфлікту здійснюють позитивний вплив на усунення і врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне вказати на таке: 

1. Під системою суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції слід розуміти як сукупність 

взаємопов’язаних, різних за обсягом компетенції у сфері антикорупційної 

діяльності суб’єктів публічного права, які взаємодіють між собою та з іншим 

суб’єктами права, утворюючи відповідно внутрішні та зовнішні зв’язки, з 

метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

2. Суб’єкти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції слід розділити на такі групи:  

1) загальні: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Президент України;  

2) галузеві: Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки 

України, прокуратура України, Національне агентство України з питань 

державної служби, Міністерство юстиції України;  

3) судові: Вищий антикорупційний суд України, суди загальної 

юрисдикції, адміністративні суди;  

4) спеціальні: Національне агентство з питань запобігання корупції; 

Національне антикорупційне бюро України; Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура;  
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5) безпосередні:  

а) органи державної влади та місцевого самоврядування;  

б) інші юридичні особи публічного права;  

в) громадські ради, що утворені при державних органах та беруть участь 

у підготовці рішень із кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 

виконання антикорупційних програм;  

6) індивідуальні: 

а) посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування;  

б) посадові особи інших юридичних осіб публічного права;  

в) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 

місцевого самоврядування, але надають публічні послуги;  

г) члени громадських рад, що утворені при державних органах та беруть 

участь у підготовці рішень із кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 

виконання антикорупційних програм; 

3. Для подальшого вдосконалення досліджуваної сфери необхідно 

виробити єдину для всієї системи суб’єктів стратегію із тим, щоб уникнути як 

дублювання повноважень, так і наявності прогалин в правовому регулюванні. 

 

 

2.3 Заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

 

 

Правовими засобами, які вітчизняне антикорупційне законодавство 

використовує для запобігання, виявлення та врегулювання ситуацій, пов’язаних 

з конфліктом інтересів у діяльності публічного службовця та прирівняних до 

нього осіб, є їхні загальні обов’язки щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, заходи самостійного та зовнішнього врегулювання 

конфлікту інтересів, а також порядок запобігання конфлікту інтересів у зв’язку 

з наявністю підприємств чи корпоративних прав. Вважаємо за доцільне 

розглянути їх в тій послідовності, в якій викладені положення щодо їх 
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функціонування у Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року. 

1. Загальні обов’язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 

Для уникнення конфліктів інтересів та відвернення їх негативних 

наслідків частини перша-шоста ст. 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року покладає на публічних службовців та 

прирівняних до них осіб обов’язки: 

а) вживати заходів щодо недопущення реального, потенційного 

конфлікту інтересів; 

б) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

в) не спонукати підлеглих прямо чи опосередковано до прийняття 

рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх 

приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; 

г) вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів, зокрема: 

– повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли 

особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника у випадку 

перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього 

керівника, або в колегіальному органі – НАЗК чи інший визначений законом 

орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник 

конфлікт інтересів, відповідно; 

– у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів – 

звернутися за роз’ясненнями до територіального органу НАЗК – воно 

роз’яснює порядок дій щодо врегулювання конфлікту інтересів або підтверджує 

відсутність конфлікту інтересів (особа звільняється від відповідальності, якщо у 

діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено 

конфлікт інтересів) [27]. 
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Безпосередній керівник публічного службовця (прирівняної до нього 

особи) або керівник органу, до повноважень якого належить 

звільнення/ініціювання звільнення його з посади зобов’язаний (ч. 3, 4 ст. 28 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року): 

– вжити передбачені заходи для запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, після того як йому стало відомо про це; 

– протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення підлеглого 

про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів прийняти 

рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомити цього 

підлеглого [27]. 

2. Заходи самостійного та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів 

Нездатність або небажання публічних службовців або прирівняних до них 

осіб запобігти виникненню конфлікту інтересів або об’єктивна неможливість 

цього визначає необхідність закликати їх самостійно врегулювати конфлікт 

інтересів, а якщо цього не вдалося досягти – вдатись до використання заходів 

зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів. Інструментальним та правовим 

підґрунтям для цього є положення статей 29-35 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

Тоді як єдиним заходом самостійного врегулювання публічним 

службовцем або прирівняною до нього особою конфлікту інтересів, у який він 

втягнутий, є позбавлення відповідного приватного інтересу, зовнішнє 

врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом (ст. 29 Законі України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року): 

а) усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті; 

б) обмеження доступу до певної інформації; 

в) перегляду обсягу службових повноважень; 

г) застосування зовнішнього контролю за виконанням відповідного 

завдання, вчиненням певних дій чи прийняття рішень; 

д) переведення на іншу посаду; 
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е) звільнення [27]. 

Вважаємо за необхідне докладно охарактеризувати кожен із зазначених 

заходів врегулювання конфлікту інтересів та визначити напрями вдосконалення 

законодавства про підстави та шляхи їх застосування. 

2.1. Позбавлення приватного інтересу 

Для уникнення негативних наслідків від примусового врегулювання 

конфлікту інтересів та відвернення шкоди інтересам держави або 

територіальної громади публічний службовець або прирівняна до нього особа 

може добровільно врегулювати конфлікт інтересів, позбавившись відповідного 

приватного інтересу, надавши безпосередньому керівнику або керівнику 

органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з 

посади документи про це та вказавши на обставини, що унеможливлюють 

приховування цього приватного інтересу (ч. 2 ст. 29 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року) [27]. 

2.2. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті 

Усунення публічного службовця або прирівняної до нього особи від 

виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті за умови дотримання таких умов (ст. 30 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року): 

– є ситуація реального чи потенційного конфлікту інтересів; 

– конфлікт інтересів не має постійного характеру; 

– є можливість залучити до прийняття такого рішення або вчинення 

відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, 

установи, організації; 

– рішення про це прийняв керівник органу, підприємства, установи, 

організації або структурного підрозділу, в якому працює особа [27]. 

Такий само захід реагування на конфлікт інтересів застосовується щодо 

члена колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо) із реальним чи 

потенційним конфліктом інтересів, крім випадків, коли її неучасть призведе до 
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втрати правомочності колегіального органу (ч. 2 ст. 35 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року) [27]. 

2.3. Обмеження доступу до певної інформації 

Доступ публічного службовця або прирівняної до нього особи до певної 

інформації може бути обмежений за таких обставин (ст. 31 Закону України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року): 

– конфлікт інтересів пов’язаний із доступом до визначеної інформації; 

– конфлікт інтересів має постійний характер; 

– особа може продовжити належним чином виконувати повноваження 

на посаді за умови такого обмеження; 

– є можливість доручити роботу з відповідною інформацією іншому 

працівнику органу, підприємства, установи, організації; 

– рішення про це прийняв керівник органу або відповідного 

структурного підрозділу, в якому працює особа [27]. 

Безумовною для прийняття рішення про обмеження доступу до інформації 

є підтвердження усіх зазначених обставин. Твердження про це узгоджується із 

міркуваннями НАЗК, висловленими у Методичних рекомендаціях з питань 

запобігання конфлікту інтересів. Там НАЗК наголосила на тому, що якщо 

йдеться, наприклад, про інформацію стосовно окремої фізичної чи юридичної 

особи при проведенні контрольного заходу, щодо якої службова особа, яка його 

проводить, має приватний інтерес, керівнику слід обрати інший захід 

врегулювання конфлікту інтересів – усунення від виконання завдання, оскільки 

конфлікт має тимчасовий (разовий) характер і не вимагає встановлення 

постійного обмеження в доступі до відповідної інформації [28, с. 30]. 

2.4. Перегляд обсягу службових повноважень 

Перегляд обсягу службових повноважень можна застосувати як захід 

врегулювання конфлікту інтересів, якщо (ст. 32 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року): 

– конфлікт інтересів пов’язаний з конкретним повноваженням; 

– конфлікт інтересів має постійний характер; 



97 

– є можливість продовження належного виконання службових завдань 

після перегляду; 

– є можливість наділення відповідними повноваженнями іншого 

працівника; 

– рішення про це прийняв керівник органу або відповідного 

структурного підрозділу, в якому працює особа [27]. 

Водночас, Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року, як й будь-який інший нормативно-правовий акт не містить положень 

про спосіб та наслідки передання повноважень, з якими пов’язаний конфлікт 

інтересів, іншій особі. 

Недостатньо розкрита умова про «можливість наділення відповідними 

повноваженнями іншого працівника», зокрема, щодо дотримання нею вимог, 

які ставляться до осіб, що претендують на зайняття посади державної служби, 

яка включає таке повноваження; щодо обов’язку іншого працівника прийняти 

це повноваження (при тому, що це може бути не передбаченим посадовою 

інструкцією такого працівника) [87, с. 52]. 

Невирішеним є питання про вплив зміни повноважень на заробітну плату. 

Зокрема, неможливо з’ясувати чи підлягає застосуванню у цьому випадку за 

аналогією закону ч. 4 ст. 52 Закону України «Про державну службу» від 

10 грудня 2015 року, за якою виплата за додаткове навантаження у зв’язку з 

виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби 

встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього 

керівника державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за 

вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок 

економії фонду посадового окладу за відповідною посадою [81]. 

Крім того, видається правильним встановити правило про те, що перегляд 

обсягу службових повноважень не можуть бути поєднаним із фактичним 

переведенням (зміною умов служби на ті, що встановлені для інших 

рівнозначних або нижчих посад). Про це йдеться, зокрема, у Методичних 

рекомендаціях НАЗК з питань запобігання конфлікту інтересів [28, с. 31]. 
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Більше того, незрозумілим є співвідношення перегляду обсягу службових 

повноважень як заходу врегулювання конфлікту інтересів зі зміною основних 

посадових обов’язків як формою істотної зміни умов служби (наприклад, п. 2 

ч. 3 ст. 43 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року), про 

що прийнято завчасно повідомляти (наприклад, не пізніш як за 60 календарних 

днів до зміни істотних умов державної служби відповідно до ч. 4 ст. 43 Закону 

України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року) [81]. 

2.5. Застосування зовнішнього контролю за виконанням відповідного 

завдання, вчиненням певних дій чи прийняття рішень 

Зобов’язання публічного службовця або прирівняної до нього особи 

здійснювати службові повноваження під зовнішнім контролем допускається, 

якщо (ч. 1 ст. 33 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року): 

– неможливими є: усунення від виконання завдання, вчинення дій, 

прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження доступу до 

інформації та перегляд повноважень; 

– відсутні підстави для переведення на іншу посаду або звільнення [27]. 

Зовнішній контроль відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року здійснюється у таких формах [27]: 

а) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, 

установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, 

вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або 

розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, 

пов’язаних із предметом конфлікту інтересів; 

б) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, 

підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником 

органу працівника; 

в) участь уповноваженої особи НАЗК в роботі колегіального органу в 

статусі спостерігача без права голосу. 
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Також законом встановлений зміст рішення про зовнішній контроль: воно 

має визначити форму контролю, уповноваженого на проведення контролю 

працівника, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього 

контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи 

прийняття рішень (ч. 3 ст. 33 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року) [27]. 

Однак відкритим залишається питання про розподіл обов’язків та 

відповідальності між підконтрольним публічним службовцем або прирівняною 

до нього особою та контролюючою особою. Схиляємось до думки про те, що 

значно більш доцільно зобов’язати безпосереднього керівника особисто нести 

відповідальність за стан виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту 

рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або 

відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом 

конфлікту інтересів, а також затверджувати їх. Більше того, будь-який 

співробітник того самого органу, підприємства, установи, організації, що й 

підконтрольний публічний службовець або прирівняна до нього особа із 

високою часткою ймовірності сам буде втягнутий у конфлікт інтересів, 

оскільки з’явиться приватний інтерес, що ґрунтуватиметься на особистих 

стосунках із підконтрольною особою, які розвивались протягом їх служби. 

Неможливо з’ясувати також способи здійснення зазначеного контролю, 

що є значною прогалиною та породжує правову невизначеність. 

Принагідно зауважимо, що під зовнішнім контролем здійснюється участь 

публічного службовця або прирівняної до нього особи у прийнятті рішень 

колегіальним органом, якщо його неучасть призведе до втрати правомочності 

колегіального органу (абз. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року) [27]. Водночас, незважаючи на значний 

стримуючий потенціал зовнішнього контролю, неможливо за його рахунок 

повністю виключити вплив такого публічного службовця або прирівняної до 

нього особи на інших членів колегіального органу та створювати ризик 

прийняття рішення, що є несприятливим для держави або територіальної 



100 

громади, лише через неспроможність зібрати повноважний склад колегіального 

органу. З огляду на це, вважаємо, що слід розглянути можливість безумовне 

недопущення публічного службовця або прирівняної до нього особи до участі у 

роботі колегіального органу, крім випадків, коли з поважних причин (природна 

або техногенна катастрофа, хвороба, відрядження тощо) його неучасть призведе 

до втрати правомочності колегіального органу. 

2.6. Переведення на іншу посаду 

Переведення публічного службовця або прирівняної до нього особи на 

іншу посаду є належним заходом врегулювання конфлікту інтересів, якщо (ч. 1 

ст. 34 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року): 

– є реальний чи потенційний конфлікт інтересів; 

– конфлікт інтересів має постійний характер; 

– конфлікт інтересів не може бути врегульований шляхом: усунення від 

виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті, обмеження доступу до інформації та перегляд повноважень; 

– є вакантна посада, яка за своїми характеристиками відповідає 

особистим та професійним якостям особи [27]. 

Разом з тим, маємо зауважити, що як у попередніх випадках, процедура 

не визначена із достатньою точністю та зрозумілістю. Зокрема, поза увагою 

залишається можливість або недопустимість переведення на нижчу або вищу 

посаду, а також обов’язковість проведення конкурсу, якщо порушується 

питання про переведення на вищу посаду, чим ставляться під загрозу права 

інших претендентів на зайняття цієї посади. 

2.7. Звільнення 

Звільнення публічного службовця або прирівняної до нього особи 

здійснюється якщо (ч. 2 ст. 34 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року): 

– є реальний чи потенційний конфлікт інтересів; 

– конфлікт інтересів має постійний характер; 
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– конфлікт інтересів не може бути врегульований в інший спосіб, в тому 

числі через відсутність згоди на переведення або на позбавлення приватного 

інтересу [27]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можемо класифікувати заходи 

зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів за такими критеріями: 

а) залежно від характеру конфлікту інтересів, що врегульовуються: 

– спрямовані на врегулювання тимчасового (разового) конфлікту 

інтересів: 

1) усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті; 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням відповідного 

завдання, вчиненням певних дій чи прийняття рішень; 

– спрямовані на врегулювання постійного конфлікту інтересів: 

1) обмеження доступу до певної інформації; 

2) перегляд обсягу службових повноважень; 

3) переведення на іншу посаду; 

4) звільнення; 

б) залежно від впливу на права та обов’язки третіх осіб: 

– ті, що прямо уповноважують інших публічних службовців або 

прирівняних до них осіб на постійне або одноразове виконання інших завдань, 

прийняття рішень або участь у їх прийнятті: 

1) усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті; 

2) обмеження доступу до певної інформації; 

3) перегляд обсягу службових повноважень; 

4) застосування зовнішнього контролю за виконанням відповідного 

завдання, вчиненням певних дій чи прийняття рішень; 

– ті, що прямо не уповноважують інших публічних службовців або 

прирівняних до них осіб на постійне або одноразове виконання інших завдань, 

прийняття рішень або участь у їх прийнятті: 
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1) переведення на іншу посаду; 

2) звільнення; 

в) залежно від суб’єкта прийняття рішення про його застосування: 

– ті, що застосовуються як керівником органу, підприємства, установи, 

організації, так і керівником структурного підрозділу: 

1) усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті; 

2) обмеження доступу до певної інформації; 

3) перегляд обсягу службових повноважень; 

4) застосування зовнішнього контролю за виконанням відповідного 

завдання, вчиненням певних дій чи прийняття рішень; 

– ті, що застосовуються виключно керівником органу, підприємства, 

установи, організації: 

1) переведення на іншу посаду; 

2) звільнення. 

У світлі вищевикладеного, вважаємо за доцільне висловити декілька 

загальних міркувань щодо поточного стану правового регулювання питань 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за вітчизняним 

законодавством. 

По-перше, розділ V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» 

Закону України «Про запобігання корупції», незважаючи на назву, не містить 

норм, окрім ст. 36 «Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в 

особи підприємств чи корпоративних прав», спрямованих на регулювання 

порядку запобігання конфлікту інтересів. Видається обґрунтованим поруч із 

зазначеним визнавати заходами запобігання конфлікту інтересів: 1) обмеження 

щодо одержання подарунків; 2) обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності; 3) обмеження після припинення діяльності, 

пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; 

4) обмеження спільної роботи близьких осіб. Також, цей перелік має бути 

доповнений: 1) регулярним професійним навчанням державних службовців 
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щодо поведінки в умовах конфлікту інтересів; 2) обмеженнями після 

припинення політичної, громадської та іншої діяльності (встановлюють 

підстави та порядок запобігання конфліктам інтересів у справах за участю 

членів партії та громадських організацій, до складу яких входив публічний 

службовець або прирівняна до нього особа до зайняття посади державної 

служби, а також за участю колишніх роботодавців). 

По-друге, підстави та процедури застосування заходів врегулювання 

конфлікту інтересів слід вичерпно врегулювати, не залишаючи прогалин, 

оскільки вони можуть використовуватись для зловживань та знижують 

ефективність антикорупційного превентивного механізму. При цьому, вибір 

заходів врегулювання конфлікту інтересів повинен обов’язково здійснюватися 

із забезпеченням оптимальної моделі збалансування інтересів: 1) фізичної 

особи, у якої виник конфлікт інтересів; 2) безпосереднього суб’єкта 

врегулювання конфлікту інтересів; 3) інших суб’єктів права, які вступають у 

правовідносини з безпосереднім суб’єктом врегулювання конфлікту інтересів; 

4) держави або територіальної громади. Зазначене дозволить більшою мірою 

досягти максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально 

необхідних витрат для всіх заінтересованих суб’єктів. 

По-третє, слід запровадити ризикоорієнтований підхід до розподілу сил 

та засобів суб’єктів запобігання конфліктів інтересів, зосереджуючи їх, 

насамперед, на найбільш корупціогенних сферах діяльності публічних 

службовців та прирівняних до них осіб (публічні закупівлі, надання 

адміністративних послуг, розпорядження бюджетними коштами, діяльність 

органів державного фінансового контролю та інших контролюючих органів, 

реалізація державної політики у сфері запобігання корупції тощо). 

Положення, спрямовані на вирішення вищенаведених питань пропонуємо 

включити у проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції в Україні». 
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2.4 Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

 

 

У межах механізму протидії порушенням будь-яких правових приписів 

ключову роль відіграє юридична відповідальність, адже саме завдяки 

застосуванню засобів останньої забезпечується належний стан правопорядку, в 

даному випадку – у відносинах, що виникають у сфері публічної служби. 

Відповідно, розгляд проблеми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції поза включенням до нашого дослідження 

адміністративно-деліктного аспекту був би неповним. 

Р. Мельник, розкриваючи значущість норм адміністративно-деліктного 

законодавства в контексті розгляду системи Особливої частини 

адміністративного права та її окремих підгалузей, наголошує: «… система 

Особливого адміністративного права повинна будуватися через призму сфер 

відповідальності публічної адміністрації. Ці сфери, з одного боку, є тими 

межами, за які публічна адміністрація не повинна виходити у процесі свого 

функціонування, а з іншого – саме в їх межах і складаються відносини між нею 

та приватними особами, які й повинні регулюватися нормами Особливого 

адміністративного права» [88, с. 18].  

Задля розкриття органічного зв’язку правових норм КУпАП та підгалузі 

службового права звернемося до системи останнього. С. Мінасян в межах 

предмету правового регулювання право публічної служби пропонує виділяти 

чотири блоки відносин: 1) суспільні відносини з формування системи публічної 

служби; 2) відносини з приводу формування статусу публічних службовців; 

3) комплекс відносин із проходження публічної служби; 4) відносини з приводу 

управління публічною службою [89]. Адміністративна відповідальність, як 

визначає науковець, знаходить свій вияв в межах другої групи відносин як 

комплексної системи діалектично взаємодіючих юридичних елементів: прав-

обов’язків, гарантій-обмежень, заохочень-відповідальності [89]. 
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Аналогічним чином О. Оболенський у системі публічно-правових 

відносин в якості їх невід’ємної складової (поряд із формуванням системи 

публічної служби та механізмом її проходження) виділяє статус публічного 

службовця та гарантії його реалізації [90, с. 168], що охоплює в тому числі 

аспект відповідальності. Точка зору щодо включення до системи підгалузі 

службового права інституту правового статусу публічних службовців на 

сьогоднішній день не має контраргументів, поділяється більшістю науковців, 

які досліджували це питання, а тому не викликає заперечень. 

Таким чином, враховуючи, що специфіка аналізованих правовідносин 

обумовлюється правовим статусом їх суб’єктів – публічних службовців, а 

адміністративна відповідальність виступає невід’ємною складовою правового 

статусу таких, норми адміністративно-деліктного права, якими визначаються 

підстави, умови та порядок притягнення публічних службовців до 

адміністративної відповідальності, види і розміри стягнень, що накладаються 

на суб’єктів, винних у вчиненні правопорушень, є органічною частиною 

підгалузі службового права [91, с. 166–170]. 

З огляду на наведені позиції науковців й проведений вище аналіз 

вважаємо, що включення адміністративно-деліктного аспекту до предмету 

нашого дослідження та його важливість в контексті дисертаційної роботи не 

викликає заперечень. Проте нерозкритим залишається питання взаємозв’язку 

адміністративної відповідальності та інституту запобігання і врегулювання 

конфлікту інтересів підгалузі службового права адміністративного права 

України, який, як нами було визначено у попередніх підрозділах дисертації, 

являє собою сукупність правових норм, спрямованих на врегулювання 

діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного 

права, пов’язаної із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції.  

Переходячи до розв’язання окресленої проблеми, слід в першу чергу 

визначити та розкрити специфіку адміністративної відповідальності за 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
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Перш за все, адміністративна відповідальність є не єдиним видом 

відповідальності, до якої притягуються особи, винні у вчинені корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією. Так, частиною 1 

статті 65 ЗУ «Про запобігання корупції» визначається, що за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в 

частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку [27]. 

Правопорушення, пов’язані із корупцією виокремлюються законодавцем 

у ЗУ «Про запобігання корупції» в окрему групу протиправних діянь. Так, 

згідно зі ст. 1 вказаного Закону правопорушення, пов’язане з корупцією – це 

діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом 

вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій 

статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [27].  

Поряд із наведеною дефініцією у Законі розкривається поняття 

корупційного правопорушення: корупційне правопорушення – це діяння, що 

містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 

цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність [27]. 

На основі наведених визначень можна дійти висновку, що спільність 

правопорушень обох груп виявляється, головним чином, в ознаках суб’єкта: усі 

без виключення вчиняються особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (або прирівняною до неї), та, 

відповідно, у зв’язку з наявністю у неї невід’ємної ознаки – службових 

повноважень – і, відповідно, можливістю їх протиправного використання. 

Також як за корупційні правопорушення, так і за правопорушення, 

пов’язані із корупцією, суб’єкти притягуються до цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності. Так, згідно з ч. 2 ст. 65 ЗУ «Про запобігання 

корупції» особа, яка вчинила корупційне правопорушення або 
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правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї 

покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється 

до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку [27]. 

Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, 

яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 

Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і яким завдано 

моральної або майнової шкоди, збитків, також мають право на відновлення 

прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку. Збитки, 

шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій 

або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії 

корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому 

законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого 

самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним 

рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо 

запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до 

особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім 

відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням 

моральної шкоди) [27]. 

Ключова відмінність правопорушень, пов’язаних із корупцією, та 

корупційних правопорушень полягає в тому, що перші на відміну від других не 

містять ознак корупції, тобто вчиняються поза безпосереднім використанням 

особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей 

з метою одержання неправомірної вигоди, а також прийняттям такої вигоди чи 

прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. 
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Натомість протиправний характер таких діянь виявляються у порушенні 

встановлених ЗУ «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень.  

У тексті ЗУ від 05.10.1995 «Про боротьбу з корупцією», який на 

сьогоднішній день втратив чинність, відносно аналогічних за характером 

деліктів використовувалось поняття «інше правопорушення, пов’язане з 

корупцією», при цьому ним охоплювалися порушення встановлених законом 

спеціальних обмежень (ст. 5), вимог фінансового контролю (ст. 6), невжиття 

заходів щодо боротьби з корупцією (ст. 9) та умисне невиконання своїх 

обов’язків щодо боротьби з корупцією (ст. 11) [92, с. 307]. Перелічені діяння 

мали своїм наслідком зниження дієвості закріплених законодавством 

превентивних антикорупційних механізмів та призводили до (чи мали на меті) 

вчинення корупційних правопорушень у подальшому. 

Чинним ЗУ «Про запобігання корупції» визначено в якості превентивних 

антикорупційних інструментів також проведення антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів та їх проектів; спеціальна перевірка щодо 

претендентів на зайняття вищих посад в публічному секторі; функціонування 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, який включатиме інформацію як щодо 

притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення фізичних 

осіб, так і щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-

правового характеру у зв’язку із вчиненням в їх інтересах корупційних 

правопорушень [93, с. 4]. 

З того моменту і до сьогоднішнього дня специфіка правопорушень, 

пов’язаних із корупцією, залишилася незмінною. Відповідальність за них 

встановлена главою 13-А КУпАП «Адміністративні правопорушення, пов’язані 

з корупцією», зокрема до таких віднесено: порушення обмежень щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 1724), порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 1725), 

порушення вимог фінансового контролю (ст. 1726), порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 1727), незаконне 
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використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням 

службових повноважень (ст. 1728), невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 

1729), порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з 

маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (ст. 1729-1). 

Специфіка перелічених правопорушень стає більш очевидною у 

порівнянні із корупційними злочинами, передбаченими чинним КК України. 

Зокрема, корупційними злочинами відповідно до КК України вважаються 

злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку 

їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, 

передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу [42]. 

При цьому найбільш типові (розповсюджені) корупційні злочини згруповані у 

Розділі XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг», а саме: ст. 364 «Зловживання владою 

або службовим становищем», ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою», ст. 3682 «Незаконне 

збагачення», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 

службовій особі», а також злочини передбачені статтями 191 «Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем», 210 «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 

видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 

призначень або з їх перевищенням» [94, с. 2]. 

Основною підставою розмежування злочинів та адміністративних 

правопорушень слід вважати наявність чи відсутність у діянні суспільної 

небезпеки. Сам законодавець визначає її наявність чи відсутність для певного 

виду діянь, передбачаючи за них кримінальну відповідальність або 

встановлюючи адміністративні стягнення. Адміністративні правопорушення 

завдають суспільним відносинам певної шкоди матеріального, морального чи 

будь-якого іншого характеру, тому характеризуються такою ознакою, як 

суспільна шкідливість [95, с. 90–94]. При розмежуванні складів корупційних 

злочинів та адміністративних корупційних правопорушень слід виходити з 
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ознак об'єктивної сторони, у першу чергу, із розміру шкоди, завданої 

корупційним діянням, а в окремих випадках – із розміру неправомірної вигоди, 

що стала предметом діяння [96, с. 9]. 

Виходячи з наведеного вище, можна стверджувати, що кримінально 

караними визнаються усі без винятку корупційні злочини, тоді як 

адміністративна відповідальність настає виключно у випадку вчинення 

правопорушень, пов’язаних із корупцією, тобто таких, що за своєю природою 

не належать до корупційних, проте передують вчиненню корупційного злочину 

чи спрямовані на відвернення негативних наслідків його вчинення. Тобто 

правопорушення, пов’язані із корупцією, – це такі протиправні діяння, що на 

практиці, як правило, органічно поєднуються із корупційними злочинами 

(передують їм чи слугують меті відвернення негативних наслідків їх вчинення – 

наприклад, порушення вимог фінансового контролю) та, відповідно, 

опосередковано свідчать про факт вчинення останніх (чи високу вірогідність 

вчинення у майбутньому), вчасне виявлення та припинення яких слугує дієвим 

засобом запобігання та боротьби з корупцією. 

У цьому контексті не буде зайвим ще раз наголосити на тому, що на 

сьогоднішній день адміністративна відповідальність настає виключно за 

вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, тоді як 

корупційні злочини караються у відповідності із нормами КК України. Проте 

такий підхід реалізовувався у національному законодавстві не завжди. Так, 

статтею 1 ЗУ від 07.04.2011 «Про засади запобігання і протидії корупції», який 

діяв до моменту вступу в силу чинного спеціального Закону, закріплювалося, 

що корупційне правопорушення – це умисне діяння, що містить ознаки 

корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, 

за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та 

дисциплінарну відповідальність. Відсутність диференціації правопорушень, що 

слугують підставою для притягнення особи до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності, призвела до того, що в главі 13-А 

«Адміністративні корупційні правопорушення» КУпАП закріплювався перелік 
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діянь, які повинні були відповідати ознакам корупційного правопорушення, 

зокрема мали бути умисним діянням та містити ознаки корупції [97, с. 96]. Це 

викликало складнощі при кваліфікації таких діянь, пов’язані із відсутністю 

чітких критеріїв розмежування зі складами злочинів, передбаченими на той час 

статтями 368 «Одержання хабара», 368-2 «Незаконне збагачення» та 

369 «Пропозиція або давання хабара» КК України. У зв’язку із цим зазначені 

норми КУпАП створювали умови для уникнення кримінальної відповідальності 

шляхом кваліфікації цих діянь як адміністративних проступків [98]. Пізніше 

така ситуація була усунена із прийняттям чинного ЗУ «Про запобігання 

корупції» та шляхом внесення змін до КУпАП й перейменуванням глави 13-А – 

«Адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією».  

Акцентуємо увагу на тому, що реалізований законодавцем на 

сьогоднішній день підхід цілком відповідає європейським стандартам у цій 

сфері правовідносин та, зокрема, Рекомендації GRECO, що містилася у 

Другому додатковому звіті про виконання рекомендацій Україною, щодо 

неприпустимості наявності двох паралельних систем відповідальності за 

корупційні правопорушення, тобто систем кримінальної та адміністративної 

відповідальності, й необхідності закріплення кримінальної караності всіх без 

виключення корупційних злочинів. 

Із проведеного вище аналізу випливає, що адміністративна 

відповідальність в межах даних правовідносин відіграє вагому роль, виконуючи 

функцію превентивного засобу або засобу запобігання вчиненню корупційних 

злочинів. Відповідно, на основі зазначеного можна стверджувати, що 

адміністративна відповідальність посідає чільне місце як в межах діяльнісного 

аспекту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції, зокрема в частині діяльності органів публічної адміністрації та інших 

юридичних осіб публічного права щодо вчасного вирішення конфліктної 

ситуації у разі виникнення конфлікту інтересів (шляхом виявлення, припинення 

протиправного діяння та накладання адміністративних стягнень на винних осіб 

й застосування правовідновлювальних заходів), так, відповідно, і в межах 
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досліджуваного правового інституту підгалузі службового права, норми якого 

спрямовані на регулювання визначеної вище діяльності. 

Якщо виходити з таких позицій, то стає очевидним, що адміністративну 

відповідальність слід включити до засобів запобігання конфлікту інтересів, 

який безпосередньо реалізується в межах корупційних злочинів шляхом 

задоволення приватних інтересів особи всупереч її службовим чи 

представницьким повноваженням. Саме в цьому полягає особливе значення 

адміністративної відповідальності, що ще раз підкреслює важливість 

дослідження визначеного аспекту правовідносин. Адже науковці одностайно 

погоджуються із тим, що уникнути ситуацій конфлікту інтересів у сфері 

публічної служби практично неможливо. Саме тому ключову роль у боротьбі з 

корупцією та її попередженні відіграють превентивні механізми, одним з яких є 

адміністративна відповідальність. 

Водночас слід наголосити, що адміністративна відповідальність є саме 

засобом попередження конфлікту інтересів, а не засобом їх врегулювання, 

скільки останні за своїм характером є принципово відмінними. Так, серед 

способів врегулювання конфлікту інтересів – усунення особи від виконання 

завдання; вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах 

реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього 

контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних 

дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; 

перегляд обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу 

посаду; звільнення особи [93]. 

Таким чином, в межах викладених вище положень нами було розглянуто 

найбільш загальні питання юридичної відповідальності за правопорушення, 

вчинені в межах даної групи суспільних відносин; відмежовано 

адміністративну відповідальність від кримінальної; здійснено спробу 

послідовної та вичерпної аргументації значення норм адміністративно-

деліктного права в контексті аналізованих правовідносин; визначено їх місце та 

розкрито зв'язок із правовим інститутом запобігання та врегулювання 
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конфлікту інтересів як складової службового права; виявлено сутнісні 

характеристики, властиві всім без винятку адміністративним деліктам, 

передбаченим главою 13-А КУпАП «Адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією», вчинення яких слугує фактичною підставою для 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.  

Усі специфічні характеристики, властиві аналізованій групі 

правопорушень, тією ж мірою властиві адміністративному делікту, 

передбаченому ст. 1727 КУпАП, – порушенню вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. До ознак правопорушень, пов’язаних із 

корупцією, які тією ж мірою властиві й порушенню вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, можна віднести: 1) вчиняється лише 

спеціальними суб’єктами, тобто особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини 

першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»; 2) вчиняється у 

зв’язку із можливістю неправомірного використання службового становища 

або із метою такого його використання у майбутньому; 3) має на меті 

отримання в результаті такого діяння певних матеріальних чи нематеріальних 

благ для себе чи інших осіб, проте не має своїм безпосереднім наслідком 

отримання неправомірної вигоди. 

Окрім того, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів характеризується ознаками, що випливають з законодавчо 

закріпленого визначення адміністративного правопорушення. Так, згідно зі 

ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає 

на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 

порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність [86]. Відповідно, порушенню вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів властиві такі ознаки: 1) є діянням у формі 

активної дії (ч. 2 ст. 1727) або бездіяльності (ч. 1 ст. 1727); 2) протиправність; 

3) суспільна шкідливість; 4) винність; 5) адміністративна караність. Перелік 

ознак можна також доповнити напрацьованими доктриною, зокрема такими: 
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1) має свідомо вольовий характер, тобто у момент скоєння залежить від волі та 

свідомості учасників, здійснюється ними добровільно; 2) йому властивий 

причинний зв'язок між діянням та спричиненими наслідками; 3) спричиняє 

застосування до правопорушника заходів юридичної відповідальності [99]. 

Специфічні ознаки аналізованого правопорушення розкриваються через 

характеристику елементів його складу. У науці адміністративно-деліктного 

права підхід щодо поняття та структури складу правопорушення є усталеним, 

тому ми не будемо звертатися до численних джерел, які містять його опис, а 

пошлемося на працю В. Копейчикова. Так, науковець визначає, що склад 

адміністративного правопорушення – це передбачена нормами права 

сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, за наявності яких те чи те діяння 

можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення. Він криє в собі: 

а) об'єкт; б) об'єктивну сторону; в) суб'єкт; г) суб'єктивну сторону. [100]. 

Об'єктивні ознаки характеризують об'єкт та об'єктивну сторону, а суб'єктивні 

ознаки – суб'єкт та суб'єктивну сторону правопорушення. При цьому слід мати 

на увазі, що склад адміністративного правопорушення є абстрактною 

конструкцією, яка містить опис діяння (події, факту, явища), що являє собою 

фіксацію в законі найтиповіших, таких, що найчастіше трапляються, 

характерних ознак проступку [101]. 

При цьому за відсутності хоча б одного з елементів складу відсутній 

увесь склад правопорушення та, відповідно, виключається можливість 

притягнення особи до адміністративної відповідальності. У свою чергу, 

кожному з елементів складу адміністративного правопорушення властиві 

конкретні ознаки, які поділяються на обов’язкові та факультативні. Обов'язкові 

– це ті ознаки, які притаманні будь-якому складу правопорушення, без яких 

взагалі немає складу. Факультативними визнаються ті ознаки, що не є 

обов'язковими для всіх складів правопорушень і в різних складах можуть 

відігравати неоднакову роль. Проте якщо факультативна ознака зазначена в 

диспозиції статті КУпАП, то встановлення її наявності є обов’язковим, інакше 
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без неї не існує елементу складу правопорушення, до якого вона належить, та, 

відповідно, складу правопорушення в цілому. 

З цього приводу Д. Бахрах зазначає, що склад адміністративного 

правопорушення являє собою органічну систему, всі ознаки якої важливі, 

значущі й тісно пов’язані між собою. При цьому ознаки, котрі виступають як 

найпростіші частини складу правопорушення, утворюють нижчий рівень 

системи. Групи утворюють підсистему, елементи – сторони складу, а органічне 

поєднання чотирьох сторін (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна 

сторона) – склад проступку. При цьому взаємозв’язок усіх чотирьох сторін 

утворює цілісну властивість складу – суспільну шкідливість і протиправність, 

які, будучи загальними ознаками, не входять до жодного з елементів складу. 

Вони виступають системоутворюючими, інтегративними властивостями всього 

складу і є його вторинними ознаками, на існування яких особливим чином 

впливає кожна ознака будь-якої зі сторін (первинна ознака). Це одна з 

властивостей складних систем: взаємодія частин цілого породжує такі особливі 

його характеритики, яких немає у частин [102, с. 42–43]. 

Ознаки об'єднуються у чотири групи – такі, що характеризують кожен з 

його елементів. Далі нами будуть послідовно розкриті ознаки об'єкту 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, його 

об'єктивної сторони, суб'єкта проступку та суб’єктивної сторони.  

Традиційно розпочинаючи характеристику елементів складу 

адміністративного делікту з його об’єкта, визначимося, що об'єкт 

правопорушення – це суспільні відносини, яким заподіюється шкода (або які 

ставляться під загрозу заподіяння такої шкоди) та які охороняються законом.  

Проте слід зазначити, що у багатьох доктринальних джерелах вчені поряд 

із визначенням об’єкта адміністративного делікту як суспільних відносин 

доповнюють дефініцію переліком інших благ, які не підпадають під категорію 

перших (наприклад, життя, здоров’я, честь, гідність особи тощо).  

Водночас, існує позиція, що об’єкти адміністративних правопорушень 

дуже різноманітні, у них виявляються всі сторони буття суспільства, тому 
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єдиного об’єкта адміністративного делікту не існує, а поняття об’єкта охоплює 

все те, відносно чого суб’єкт вступає з ним у діалектичний зв’язок [103, с. 828].  

Ми поділяємо позицію, відповідно до якої об’єктом будь-якого 

правопорушення виступають блага чи соціальні цінності, що дозволяє охопити 

усе різноманіття охоронюваних КУпАП об’єктів. Надалі у дисертаційному 

дослідженні ми будемо виходити з того, що об'єкт правопорушення – це певні 

блага чи соціальні цінності, на які посягає правопорушення (наприклад, 

матеріальні і духовні цінності, честь, гідність, життя, здоров'я людини, 

власність, державна безпека, що захищаються нормами права, тощо) [99]. 

Розрізняють загальний, родовий та безпосередній об'єкт правопорушення. 

Дехто з науковців наполягає на необхідності виокремлення також видового 

об’єкта, що співвідноситься з родовим як частина і ціле (або як вид і рід) і який 

є своєрідним «ланцюжком», що об’єднує родовий і безпосередній об’єкти і 

багато в чому визначає фактичні, соціальні та юридичні ознаки злочинів (їх 

груп), що посягають на один і той самий родовий об’єкт. Водночас видовий 

об’єкт розглядається як додатковий критерій класифікації адміністративних 

правопорушень і не завжди потребує визначення в правозастосовній діяльності 

[103, с. 829]. Саме тому під час характеристики порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ми будемо спиратися на 

традиційну класифікацію об’єктів [104, с. 819]. 

Отже, залежно від ступеня узагальнення, рівня абстрактності розрізняють 

загальний, родовий і безпосередній об'єкти адміністративного проступку. 

Загальний об'єкт становить вся сукупність соціальних благ та цінностей, які 

охороняє законодавство про адміністративні правопорушення [105]. Найбільш 

чітке уявлення про загальний об’єкт можна сформувати на основі положень 

ст. 1 КУпАП, в якій закріплюється, що завданням Кодексу України про 

адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, 

конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і 

організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання 

правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного 



117 

додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності 

інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, 

відповідальності перед суспільством [86]. Відповідно, в якості такого цілком 

логічно визначити права і свободи громадян, власність, конституційний лад 

України, права і законні інтереси підприємств, установ і організацій, 

встановлений правопорядок. Таке формулювання додатково підкреслює 

правильність висловленої нами вище позиції щодо детермінації об’єкта 

правопорушення як соціального блага або цінності. 

У класичному підході до ієрархії об’єктів адміністративного проступку 

розмежування між ними проводиться, як зазначалося вище, за ступенем 

узагальнення або рівнем абстрактності. З цих позицій набагато більший інтерес 

для нас становить визначення родового об’єкта, під яким у доктрині 

адміністративно-деліктного права прийнято розуміти групу однорідних або 

тотожних соціальних благ та цінностей, які охороняє комплекс 

адміністративно-правових норм. Залежно від родового об'єкта, адміністративні 

правопорушення згруповано в главах Особливої частини розділу II КУпАП. 

Отже, надалі мова піде про об’єкт загальний для всіх правопорушень, 

пов’язаних із корупцією.  

Родовий об’єкт аналізованої групи правопорушень Ю. Ковбаса визначає 

як суспільні відносини, що визначають зміст та порядок законної діяльності 

суб'єктів владних повноважень, який встановлює законодавець [106]. 

Вважаємо, що таке формулювання цілком справедливо викликає низку 

зауважень. По-перше, воно не є вдалим з позиції підходу «об’єкт 

правопорушення – соціальні блага та цінності». По-друге, якщо вже автор веде 

мову про суспільні відносини як об’єкт (не аргументуючи своєї позиції), то 

навряд чи поряд з цим можна стверджувати, що саме суспільні відносини 

визначають зміст та порядок законної діяльності суб'єктів владних 

повноважень, як це зазначається у визначенні. Оскільки, що очевидно, зміст та 

порядок законної діяльності суб’єктів владних повноважень визначає Закон або 

законодавець, про якого зазначає автор у визначенні. Набагато логічнішим, на 
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нашу думку, виглядало б формулювання на кшталт: «… суспільні відносини у 

сфері забезпечення дотримання законності суб’єктами владних повноважень в 

процесі реалізації ними службових повноважень на підставі, в порядку та 

межах, визначених Законом». До того ж вочевидь є неоднозначним 

використання терміну «суб’єкт владних повноважень» в межах дефініції 

родового об’єкта адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

З цих міркувань визначення, запропоноване О. Губановим, є більш 

досконалим. Так, науковець пропонує родовий об’єкт правопорушень, 

передбачених главою 13-А КУпАП, визначати як суспільні відносини у сфері 

забезпечення дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом 

України «Про запобігання корупції», особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування [107, с. 130]. 

Родовим об'єктом адміністративних правопорушень, які передбачені 

главою 13-А КУпАП, є суспільні відносини, що складаються у сфері здійснення 

службової діяльності (зокрема, діяльності щодо виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування), та діяльності, пов'язаної з виконанням 

публічних функцій, а також діяльності щодо запобігання та протидії корупції 

[96, с. 15–16]. 

Адаптуючи наведені визначення до позицій, обґрунтованих у нашому 

дисертаційному дослідженні, пропонуємо родовий об’єкт адміністративних 

правопорушень, пов’язаних із корупцією, визначити як законність діяльності 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, а також прирівняних до них осіб, в процесі виконання ними 

публічних функцій, що забезпечується шляхом дотримання вимог, заборон та 

обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».  

Не можна оминути увагою й цікаву пропозицію Ю. Ковбаси, що дозволяє 

виділити декілька видових об’єктів, характерних для адміністративних 

правопорушень, пов’язаних із корупцією. Так, автором запропоновано поділити 

усі поступки, передбачені главою 13-А КУпАП на такі групи: 1) порушення 

спеціальних обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції; 



119 

2) порушення вимог фінансового контролю; 3) невжиття заходів щодо 

запобігання та протидії корупції [106, с. 1]. При цьому порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів віднесено наряду із 

однойменним проступком, передбаченим ст. 1729 КУпАП, до останньої, 

третьої, групи, що дає підстави вести мову про наявність у цих двох 

правопорушень єдиного видового об’єкта. Органічний взаємозв’язок названих 

деліктів є більш, ніж очевидним: як ми визначили вище, вчасне виявлення та 

вирішення реального конфлікту інтересів виступає одним із засобів запобігання 

та протидії корупції. 

Під безпосереднім об'єктом мають на увазі ті конкретні суспільні 

відносини, поставлені під охорону закону, яким заподіюють шкоду 

правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного складу проступку [105]. 

Виходячи зі сформульованого вище визначення родового об’єкта 

правопорушень, пов’язаних із корупцією, пропонуємо безпосередній об’єкт 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

визначити як законність діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб, в 

процесі виконання ними публічних функцій, що забезпечується шляхом 

дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Об'єктивна сторона адміністративного проступку – це сукупність ознак 

проступку, які визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника; це 

система передбачених нормою адміністративного права ознак, які 

характеризують зовнішній бік правопорушення [101]. Обов’язковою ознакою 

об’єктивної сторони адміністративного проступку є діяння у формі дії (активна 

поведінка суб’єкта правопорушення) чи бездіяльності (пасивна поведінка 

суб’єкта правопорушення). 

Об’єктивна сторона правопорушення характеризується вчиненням таких 

діянь: 1) неповідомлення особою у встановлених законом випадках про 

наявність у неї реального конфлікту інтересів; 2) неповідомлення особою у 
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встановленому законом порядку про наявність у неї реального конфлікту 

інтересів (тобто повідомлення з порушенням встановленого законом порядку); 

3) вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів; 4) прийняття рішень в 

умовах реального конфлікту інтересів. 

Як слідує із зазначеного, діяння, передбачені ч. 1 ст. 1727, вчиняються у 

формі бездіяльності, діяння, передбачені ч. 2 ст. 1727 – у формі активних дій.  

Усі склади є формальними. Відповідно, всі діяння, перелічені вище, 

вважаються закінченими з моменту вчинення зазначених у диспозиції статті дій 

чи бездіяльності, і відповідальність за них настає незалежно від одержання 

особою матеріальних та нематеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. 

Так, в постанові Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області 

від 02 червня 2016 року, винесеної у провадженні за № 742/1505/17, 

визначається, що конфлікт інтересів має місце не лише тоді, коли суперечність 

між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями фактично 

вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішення, а й тоді, 

коли вона може вплинути на нього [108]. Тобто правопорушення за ч. 1 та ч. 2 

ст. 1727 вважається закінченим з моменту, виникнення конфлікту інтересів, 

коли особі, що притягується до адміністративної відповідальності, стало відомо 

про його наявність. 

Суттєвим моментом в частині визначення розміру штрафу, що 

накладається на особу, винну у вчиненні правопорушення, є встановлення 

характеру делікту – є він одиничним чи все ж таки наявні в діях (бездіяльності) 

особи ознаки множинності (повторності та сукупності). Вирішення цього 

питання має особливо велику роль з огляду на те, що частиною 3 ст. 1727 

закріплено кваліфікуючу ознаку правопорушення – повторність вчинення 

особою діянь, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 1727 КУпАП, яку протягом року 

було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, що тягне за 

собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на один рік. 
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Так, в постанові Доманівського районного суду Миколаївської області від 

02.06.2016, винесеної у справі за № 475/445/17, зазначається: «Із аналізу 

терміну «реальний інтерес», що міститься в ч. 1 ст. 1 Закону, з урахуванням 

висновку науково-правової експертизи Ради науково-правових експертиз при 

Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України від 29.04.2016 р. 

№ 126/50-е, слід розуміти, що при реальному конфлікту інтересів існуюча 

суперечність між наявним приватним інтересом особи та її службовими чи 

представницькими повноваженнями безпосередньо впливає (вплинула) на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання вказаних повноважень» [109]. Тобто 

правопорушення за ч. 1 ст. 1727 має триваючий характер, а правопорушення за 

ч. 2 ст. 1727 КУпАП – може мати характер продовжуваного (наприклад, якщо 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, спочатку приймається рішення на користь близької особи в 

умовах реального конфлікту інтересів, а пізніше вчиняються дії з метою його 

реалізації). 

Розкриємо, в який спосіб розмежовуються ці види адміністративних 

деліктів. КУпАП не містить визначення поняття «триваюче» правопорушення. 

Проте в теорії адміністративного права триваючими визначаються 

правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, 

здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов'язку. Початковим 

моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний 

або не виконує конкретний покладений на нього обов'язок або виконує його 

неповністю чи неналежним чином [110]. Припиняються такі правопорушення 

або виконанням регламентованих обов'язків, або притягненням винної у 

невиконанні особи до відповідальності. Дуже часто ці правопорушення є 

наслідками протиправної бездіяльності [111]. Триваюче правопорушення 

починається з моменту вчинення протиправної дії або протиправної 

бездіяльності, тобто з моменту виникнення конфлікту інтересів, про який стало 

відомо особі. При вирішенні питання про притягнення особи до 
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відповідальності слід виходити з загального правила, відповідно до якого 

правопорушення, незалежно від того, є воно триваючим або не триваючим, 

вважається закінченим з моменту, коли в діянні вбачаються всі ознаки складу 

правопорушення, передбачені законом. Триваючі правопорушення зазвичай є 

юридично закінченими (що визначає можливість притягнення особи до 

відповідальності вже з цього моменту) до їх фактичного припинення, тобто до 

моменту завершення протиправної поведінки (стану) [112]. 

Продовжуваним адміністративним проступком називають ряд ідентичних 

проступків, які вчиняються неодноразово з однаковою метою, формою вини, 

тими ж суб'єктами, засобами дії і які складають у сукупності єдине 

правопорушення [111]. На відміну від триваючого, виконання продовжуваного 

правопорушення є дискретним: окремі діяння в такому правопорушенні 

відбуваються не безупинно, а періодично з невеликими інтервалами. 

Продовжуване правопорушення є закінченим з моменту вчинення останньої із 

задуманих винним дій [112]. 

Отже, у випадку як з триваючими правопорушеннями, так і з 

продовжуваними діє загальне правило, відповідно до якого притягти особу до 

відповідальності за його вчинення можна тільки один раз, оскільки 

незалежності від його тривалості чи кількості епізодів протиправної 

поведінки, що його складають, це є один адміністративний делікт, за який 

адміністративне стягнення, передбачене відповідною статтею КУпАП, 

накладається лише один раз. 

Як показує аналіз судової практики, найбільш розповсюдженою формою 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є 

вчинення дій чи прийняття рішень публічним службовцем в умовах реального 

конфлікту інтересів, пов'язаного з виконанням окремих повноважень стосовно 

осіб, з якими пов’язані приватні інтереси самого службовця. Зокрема, мова йде 

про випадки, за яких публічний службовець бере участь у здійсненні окремих 

управлінських функцій та (або) в прийнятті рішень стосовно осіб, з якими 

пов’язаний особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 
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стосунками, у тому числі такими, що виникають у зв’язку з членством або 

діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. 

Більшість постанов винесена саме у справах такої категорії. Достатньо 

поширеними також є випадки вчинення дій або прийняття рішень службовою 

особою в умовах реального конфлікту інтересів, пов’язаного з виконанням 

оплачуваної роботи на умовах трудового договору або контракту особами, з 

якими пов’язані приватні інтереси державного службовця.  

При цьому майже у всіх випадках, за поодиноким виключенням, особи, 

винні у порушенні вимог щодо попередження та врегулювання конфлікту 

інтересів, притягаються за сукупністю – за вчинення діянь, передбачених 

частинами першою та другою ст. 1727 КУпАП. Це пояснюється особливістю 

процедури виявлення самого правопорушення: виявлення можливе лише після 

факту вчинення правопорушення (або одного з його епізодів, якщо мова йде 

про продовжуване правопорушення), саме тому ч. 1 ст. 1727 передбачено в 

якості превентивного заходу прийняття рішень або вчинення дій в умовах 

реального конфлікту інтересів притягнення до адміністративної 

відповідальності за неповідомлення особою про його наявність. У цьому 

найбільш яскраво виявляється превентивна роль адміністративної 

відповідальності, що дозволяє розглядати адміністративну відповідальність як 

один із засобів запобігання негативним наслідкам, спричиненим ситуаціями 

виникнення реального конфлікту інтересів.  

Відповідно, у переважній більшості випадків до адміністративної 

відповідальності притягаються особи, уповноважені на виконання функцій 

держави чи місцевого самоврядування, тоді як ними не обмежується перелік 

суб’єктів порушення вимог щодо попередження та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

Роз’яснення стосовно суб’єкта містить примітка до ст. 1727 КУпАП. В 

якості такого виступають: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування; 
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2) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у 

пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової 

ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що 

має на меті одержання прибутку; 

3) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 

місцевого самоврядування, проте надають публічні послуги (аудитори, 

нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні 

керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді 

під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом); 

4) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних 

закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу 

конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну 

службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», громадських рад, рад громадського контролю, що 

утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з 

кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних 

програм, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» 

пункту 2 частини першої цієї статті [27]. 

Таким чином, виходячи із зазначеного, можна констатувати відсутність 

збалансованого підходу правоохоронних органів щодо притягнення до 

відповідальності представників усіх видів юридичних осіб публічного права та 

громадських рад при органах державної влади. 

Із наведених положень слідує, що суб’єкт порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є спеціальним, тобто згідно з 

положеннями КУпАП до адміністративної відповідальності за вчинення даного 

делікту можуть бути притягнуті тільки особи з перелічених категорій та жодні 

інші. Окрім того, суб’єкт є індивідуальним: в якості такого може виступати 

осудна фізична особа, наділена відповідними повноваженнями. 
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Водночас зазначене наводить на роздуми про те, що внаслідок реалізації 

положень ч. 1 ст. 1727 КУпАП забезпечується досягнення мети запобігання 

негативним наслідкам реального конфлікту інтересів шляхом притягнення до 

відповідальності осіб, винних у неповідомленні про наявність у них такого, 

проте не можна оминути увагою, що вирішення ситуації за наявності конфлікту 

інтересів можливе тільки у випадку, якщо безпосереднім керівником особи або 

керівником органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання 

звільнення з посади, буде вжито заходів щодо врегулювання реального чи 

потенційного конфлікту інтересів. Отже, в межах правовідносин, що 

розглядаються, наявні дві зобов’язані сторони: перша – суб’єкт 

правопорушення за ст. 1727 КУпАП, друга – його безпосередній керівник або 

керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання 

звільнення такої особи з посади, тоді як норми КУпАП передбачають 

можливість притягнення до відповідальності лише першої.  

Вважаємо, що нормами Кодексу необхідно передбачити адміністративну 

караність також за невиконання безпосереднім керівником або керівником 

органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення 

такої особи з посади, покладених на нього повноважень щодо врегулювання 

конфлікту інтересів.  

Отже, задля того, аби забезпечити на належному рівні не тільки 

запобігання конфлікту інтересів в межах ст. 1727 КУпАП, але й належне його 

врегулювання, основні обов’язки щодо якого покладаються на безпосередніх 

керівників чи осіб, уповноважених на звільнення, враховуючи органічний 

зв'язок між статтями 1727 та 1729 КУпАП, розкритий нами вище, та, зокрема, те, 

що вирішення реального конфлікту інтересів виступає одним із засобів щодо 

запобігання та протидії корупції, пропонуємо диспозицію ч. 1 ст. 1729 

«Невжиття заходів щодо протидії корупції» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення викласти в такій редакції: «Невжиття 

передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу 

державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної 
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особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, або реального конфлікту». 

Перейдемо до аналізу суб’єктивної сторони порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, під якою розуміється психічна 

діяльність особи, пов'язана із вчиненням нею суспільно шкідливого діяння; 

внутрішній бік проступку, психічні процеси, які відбуваються в свідомості 

суб'єкта, що характеризують його волю, викривають думки, наміри [101]. 

Із суб’єктивної сторони порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів характеризується умисною формою вини. З 

цього приводу КУпАП визначено, що адміністративне правопорушення 

визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала 

протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі 

наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків [86]. При 

цьому такі правопорушення можуть вчинятися за відсутності мети та мотиву 

[96, с. 16]. 

Так, Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області 

розглядалася справа про притягнення до адміністративної відповідальності 

начальника Управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області. 

Судом було встановлено, що начальник Управління освіти не повідомив 

Прилуцьку міську раду про наявність реального конфлікту інтересів в його 

службовій діяльності, що виник під час підписання та винесення ним наказів 

про преміювання працівників галузі освіти, якими він збільшив розміри 

грошових виплат своїй дружині, що працює в його прямому підпорядкуванні на 

посаді вчителя-логопеда управління освіти Прилуцької міської ради. Особу 

було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. ч. 1, 2 ст. 1727 

КУпАП і накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 

200 (двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 

3400 (три тисячі чотириста) грн. на користь держави. При цьому судом було 

наголошено, що законність зазначених наказів ніким не оспорюється, мети 

отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб у нього не було, вони 
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прийняті у межах наданих йому повноважень, з метою реалізації трудових прав 

громадян щодо преміювання, але в умовах реального конфлікту інтересів, про 

що встановлена заборона п. 3 ч.1 ст. 28 Закону та за що передбачена 

відповідальність за ч.2 ст.1727 КУпАП [108]. 

Отже, корисливий мотив не є обов'язковою ознакою суб'єктивної 

сторони. Окрім того, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів може вчинятись і з іншим, некорисливим мотивом, тобто 

бути викликаним прагненням особи отримати певні нематеріальні блага. 

Так, наприклад, Богунським районним судом м. Житомира було визнано 

винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1727 

та ч. 2 ст. 1727 КУпАП, посадову особу, директора юридичної особи публічного 

права – Комунального підприємства «Зеленбуд» Житомирської міської ради, та 

накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 3400 гривень. Судом було 

встановлено, що винний надав близькій особі, невістці, премію в розмірі 500 

(п'ятсот) грн. В якості мотиву визначено бажання поліпшити матеріальне 

становище члена своєї родини шлях використання службових повноважень. 

Вплив на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на 

вчинення чи не вчинення дій під час виконання своїх службових повноважень 

директором КП «Зеленбуд» при прийнятті вищезазначених наказів про 

преміювання полягав у можливості самостійно визначати розмір виплат [113]. 

Цей приклад ілюструє наявність некорисливого мотиву при вчиненні 

аналізованого проступку. 

Водночас мотив може бути відсутній взагалі. Це твердження стосується 

виключно випадків неповідомлення особою про наявність у неї реального 

конфлікту інтересів, вчинене з непрямим умислом, тобто особа усвідомлювала 

суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно 

небезпечні наслідки й хоча не бажала, проте свідомо припускала їх настання.  

Можливість вчинення вказаних правопорушень за відсутності 

корисливих мотивів, а також мотиву як такого ставить під сумнів адекватність 

та співрозмірність адміністративних стягнень, передбачених ч. 1 ст. 1727. Так, 
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за ч. 1 передбачено єдиний вид стягнення – штраф у розмірі від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Виходячи із зазначеного, з метою підвищення ефективності 

адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів пропонуємо санкцію ч. 1 ст. 1727 

«Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» 

КУпАП доповнити ще одним видом адміністративного стягнення – 

попередженням. Із врахуванням ознак суб’єктивної сторони даного 

правопорушення попередження як найбільш м’який вид адміністративних 

стягнень вважається нами найбільш співрозмірним ступеню суспільної 

шкідливості неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту 

інтересів, вчиненого із непрямим умислом за відсутності корисливого мотиву. 

Ці ж положення є рівною мірою справедливими відносно 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1729 «Невжиття заходів щодо протидії 

корупції». Керуючись зазначеним, пропонуємо в санкції цієї частини також 

передбачити ще один вид адміністративного стягнення – попередження. 

За наявності нормативної підстави (тобто правової норми, що передбачає 

відповідальність за визначене правопорушення, в нашому випадку – ст. 1727 

КУпАП, положення якої було проаналізовано вище) вчинення діяння, що 

містить склад адміністративного проступку, є фактичною підставою 

притягнення особи до адміністративної відповідальності. Проте задля настання 

такої необхідною є також процесуальна умова – наявність відповідно 

документу, складеного уповноваженою на те особою, яким визначається, поряд 

з іншим, вид та розмір стягнення. Завершуючи на цьому етапі розкриття 

адміністративно-деліктного аспекту адміністративної відповідальності за 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, на 

забезпечення дотримання принципів повноти, логічності та послідовності 

дослідження звернемося до адміністративно-процедурної складової 

аналізованої проблеми. 
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Перш ніж перейти до висвітлення положень КУпАП, якими визначаються 

особливості розгляду справ про вчинення порушення вимог щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, звернемо увагу на те, що термінологія, 

використовувана у чинному КУпАП, є недосконалою. Так, не приведено у 

відповідність процедурні норми до змісту чинного ЗУ «Про запобігання 

корупції» та глави 13-А КУпАП, зокрема в частині детермінації аналізованої 

групи адміністративних деліктів, а саме законодавець вживає у процедурних 

нормах «адміністративні корупційні правопорушення» замість введеного до 

законодавства поняття «адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією».  

Звертаючись до безпосереднього розгляду адміністративно-процедурного 

аспекту, зазначимо, що справи про порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів розглядаються і вирішуються в рамках 

загальної процедури, передбаченої КУпАП. Згідно з положеннями ст. 221 

Кодексу єдиним органом, якому підвідомчі всі без винятку справи про 

вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, є суди – 

районні, районні у місті, міські чи міськрайонні.  

Правом складати протоколи про правопорушення згідно з положеннями 

ст. 255 КУпАП наділені: посадові особи органів внутрішніх справ 

(Національної поліції), органів Служби безпеки України, Національного 

агентства з питань запобігання корупції, а також прокурор. Протокол про 

вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими 

матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до 

місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення. 

У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка працює 

в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду 

вищої інстанції для визначення підсудності. Особа, яка склала протокол про 

вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з 

надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює 
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особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення 

протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми 

закону, яку порушено [86]. 

Складання протоколу є обов’язковим. Окрім того, він виступає основним 

джерелом доказів. Так, доказами в справі про адміністративне правопорушення, 

є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган 

(посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного 

правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи [86]. Ці дані  

встановлюються, поряд з іншим,  протоколом  про адміністративне  

правопорушення. 

Особливості доказування визначається, головним чином, його предметом. 

Відповідно, в справах про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів предметом доказування слід визнати суперечність між 

приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями. Наявність лише приватного інтересу не є достатньою, оскільки 

відповідальність за вказаною статтею настає виключно за наявності обов'язкової 

сукупності таких юридичних фактів, як: 1) наявність у правопорушника факту 

приватного інтересу, який має бути чітко сформульований (артикульований) та 

визначений; 2) наявність факту суперечності між приватним інтересом і 

службовими чи представницькими повноваженнями із зазначенням того, в чому 

саме ця суперечність знаходить свій вияв або вплив на прийняття рішення; 

3) наявність повноважень на прийняття рішення (вчинення дій); 4) наявність 

факту реального впливу суперечності між приватним та службовим чи 

представницьким інтересом на об’єктивність або неупередженість рішення 

(вчинених дій). Без наявності хоча б одного з фактів із цієї сукупності реальний 

конфлікт інтересів не виникає [114].  

Так, Доманівський районний суд Миколаївської області при винесенні 

постанови про закриття провадження у справі відносно депутата Доманівської 

районної ради Миколаївської області в зв'язку з відсутністю в його діях складу 
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адміністративного правопорушення, керувався тим, що для встановлення факту 

реального конфлікту інтересів необхідно встановити, чи реальний інтерес 

наявний, чи він суперечить службовим чи представницьким повноваженням, чи 

така суперечність реально впливає на об’єктивність чи неупередженість 

прийняття рішень чи вчинення дій. Судом було встановлено, що депутат 

районної ради приймав участь в роботі, на якій, користуючись своїми 

представницькими повноваженнями, брав участь у голосуванні за погодження 

призначення себе на посаду голови районної ради, чим здійснив своє право 

обирати чи бути обраним до органів відповідної ради. Складу 

адміністративного правопорушення не було встановлено на підставі того, що 

рішення про погодження кандидатур на посаду голови районної ради 

приймалося колегіальним органом більшістю голосів, прямий і безпосередній 

причинно-наслідковий зв’язок між голосуванням та прийнятим рішенням 

відсутній, а реалізацію представницьких повноважень депутатом бути обраним 

головою районної ради, не можна вважати здійсненням його приватного 

інтересу, так як це суперечить вимогам законодавства [115]. 

В якості доказів Доманівським районним судом Миколаївської області 

було розглянуто протокол про адміністративне правопорушення № 48 від 

26.04.2016 р. за ч. 1 ст. 1727 КУпАП, протокол № 1 І-ої сесії сьомого скликання 

Доманівської районної ради від 03.12.2015 р., а також заслухано пояснення 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності та свідків [115].  

Аналіз судової практики показав, що джерелом доказів у справах про 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в 

переважній більшості випадків виступають документи та пояснення свідків й 

особи, яка притягається до адміністративної  відповідальності. 

Відповідно, при розгляді справ про вчинення правопорушення, 

передбаченого статтею 1727 КУпАП, присутність особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, є обов'язковою.  

Окрім того, обов’язковою є також участь прокурора, що передбачено ч. 2 

ст. 250 КУпАП: здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів при 
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провадженні в справах про адміністративні правопорушення, передбачене 

статтею 1727 КУпАП, є обов'язковим. 

Строк розгляду є загальним, що випливає з положень ч. 1 ст. 277 КУпАП. 

Так, справа про адміністративне правопорушення розглядається у 

п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), 

правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне 

правопорушення та інших матеріалів справи. Строк розгляду адміністративних 

справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у 

разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне 

правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин 

не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у 

відпустці тощо) [86]. 

Згідно з ч. 7 ст. 285 КУпАП постанова суду про накладення 

адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у 

триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 

підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, 

власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення 

питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення 

її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не 

передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 

цього правопорушення [86]. 

Таким чином, виходячи з поданої вищої характеристики процедури 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, ключовими особливостями 

провадження в справах цієї категорії слід визначити процедуру виявлення 

самого правопорушення та предмет доказування (суперечність між приватним 

інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями). 

Поряд з цим, проведений нами аналіз судової практики розгляду справ 

про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог 
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щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів дає усі підстави 

констатувати її неоднозначність та різноманіття, що свідчить про необхідність 

узагальнення вказаної практики та вдосконалення законодавчої бази у 

відповідній сфері суспільних відносин у напрямі її розширення та деталізації, 

чому частково сприятиме внесення до законодавства запропонованих нами 

змін. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Здійснено класифікацію функцій запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції на: 1) загальні, які притаманні 

будь-якій діяльності органів публічної адміністрації; 2) спеціальні, які 

характерні для діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних 

осіб публічного права у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

До загальних функцій віднесено: 1) прогнозування; 2) планування; 

3) координацію; 4) контроль; 5) інформаційне забезпечення; до спеціальних – 

1) попередження та профілактику корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних із корупцією; 2) забезпечення ефективного 

функціонування органів публічної адміністрації та інших юридичних осіб 

публічного права; 3) захист прав людини від негативних наслідків корупції; 

4) захист інтересів держави та територіальної громади від негативних наслідків 

корупції. Детально проаналізовано сучасний стан виконання органами 

публічної адміністрації та іншими юридичними особами публічного права 

кожної з виділених функцій, внаслідок чого аргументовано думку про наявність 

в Україні дуже низького рівня ефективності діяльності у сфері запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції.  

До переліку принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції віднесено: 1) верховенство права; 2) законність; 
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3) демократизм; 4) ефективність; 5) доброчесність; 6) прозорість; 7) соціальну 

спрямованість; 8) патріотизм; 9) плановість; 10) комплексність; 

11) стабільність; 12) контрольованість. 

2. Систему суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції визначено як сукупність взаємопов’язаних, різних за 

обсягом компетенції у сфері антикорупційної діяльності суб’єктів публічного 

права, які взаємодіють між собою та з іншим суб’єктами права, утворюючи 

відповідно внутрішні та зовнішні зв’язки, з метою запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. Уперше виділено дві нові групи суб’єктів цієї діяльності: 

1) безпосередні суб’єкти, до яких віднесено всіх юридичних осіб публічного 

права та громадські ради при органах державної влади, які здійснюють заходи, 

спрямовані на: а) недопущення конфлікту інтересів під час їх функціонування; 

б) вирішення ситуацій, пов’язаних із конфліктом інтересів, який виник; 

2) індивідуальні суб’єкти – фізичні особи, наділені організаційно-розпорядчими 

та адміністративно-господарськими повноваженнями, які зобов’язані не 

допустити виникнення конфлікту інтересів та належним чином його 

врегулювати у разі його виникнення безпосередньо у них. 

3. Встановлено, що застосувати заходи запобігання конфлікту інтересів 

можуть суб’єкти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, які 

належать до всіх шести виділених груп суб’єктів, на відміну від заходів 

врегулювання конфлікту інтересів, які здійснюють лише безпосередні та 

індивідуальні суб’єкти. Обґрунтовано, що вибір заходів врегулювання 

конфлікту інтересів повинен обов’язково здійснюватися з метою забезпечення 

оптимальної моделі збалансування інтересів: 1) фізичної особи, у якої виник 

конфлікт інтересів; 2) безпосереднього суб’єкта врегулювання конфлікту 

інтересів; 3) інших суб’єктів права, які вступають у правовідносини з 

безпосереднім суб’єктом врегулювання конфлікту інтересів; 4) держави або 

територіальної громади.  

4. З метою підвищення ефективності адміністративної відповідальності за 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі 
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її розгляду як засобу запобігання конфлікту інтересів запропоновано зміни до 

ч. 1 ст. 1727 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді 

доповнення санкції цієї частини ще одним видом адміністративного стягнення 

– попередженням. З метою забезпечення можливості притягнення до 

адміністративної відповідальності не лише індивідуальних суб’єктів 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, але й уповноважених осіб 

безпосередніх суб’єктів, відповідальних за врегулювання конфлікту інтересів, 

запропоновано диспозицію ч. 1 ст. 1729 «Невжиття заходів щодо протидії 

корупції» Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в 

такій редакції: «Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи 

службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого 

самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або реального 

конфлікту», а в санкції цієї частини також передбачити ще один вид 

адміністративного стягнення – попередження. 
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

 ЯК СПОСОБУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

 

3.1. Зарубіжний досвід правового регулювання запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

 

 

Для збагачення вітчизняного законодавства позитивними практиками 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державних службовців вагоме 

значення має дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання цих 

питань. Особливий акцент слід зробити на механізмах забезпечення переваги 

інтересів служби над приватними інтересами державних службовців, що 

функціонують у складі систем державної служби декількох із найбільш 

розвинених країн, серед яких Федеративна Республіка Німеччина, Французька 

Республіка, Королівство Нідерландів, Королівство Іспанія, Італійська 

Республіка, Сполучене Королівство та Сполучені Штати Америки. 

Не менш корисним для досягнення цілей даного дослідження є аналіз 

міжнародних документів та рекомендацій міжнародних організацій у сфері 

управління конфліктами інтересів на державній службі, оскільки це дозволяє 

сформувати уявлення про стандарти правового регулювання цих аспектів 

запобігання корупції, які є визнаними міжнародним співтовариством та 

використовуються для розробки положень національних законодавств з цих 

питань [116, с. 64–66]. 

Першим міжнародним документом, який встановлює вимоги до 

державних службовців щодо запобігання конфліктів інтересів та відвернення 

шкоди інтересам держави від приватних інтересів державного службовця, є 

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб. 
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За його положеннями державні посадові особи не використовують своє 

офіційне становище для невиправданого здобування особистої користі або 

особистої та фінансової користі для своїх сімей. Вони не беруть участі ні в яких 

угодах, не займають ніякого становища, не виконують ніяких функцій і не 

мають ніяких фінансових, комерційних або інших аналогічних інтересів, які 

несумісні з їх посадою, функціями, обов'язками або їх виконанням  

(п. 4 Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб). Також, 

встановлено, що тією мірою, якою до цього зобов’язує посада, і відповідно до 

законів і адміністративних положень державні посадові особи сповіщають про 

ділові, комерційні або фінансові інтереси та про діяльність, яка здійснюється з 

метою отримання фінансового прибутку, які можуть привести до можливої 

колізії інтересів. У випадку можливої або передбачуваної колізії між 

обов'язками і приватними інтересами державних посадових осіб вони діють 

відповідно до заходів, встановлених для того, щоб зменшити або усунути таку 

колізію інтересів (п. 5 Міжнародного кодексу поведінки державних посадових 

осіб) [117]. 

Обов’язки держав із належного правового регулювання питань 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів закріпила Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції. 

Перш за все, цей документ вимагає від держав-учасниць згідно з 

основоположними принципами свого внутрішнього права, створювати, 

підтримувати й зміцнювати такі системи, які сприяють прозорості й 

запобігають виникненню конфлікту інтересів (ч. 4 ст. 7 Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції) [118]. Більше того, визнано необхідним у 

належних випадках і згідно з основоположними принципами внутрішнього 

права держав, запроваджувати заходи й системи, які зобов’язують державних 

посадових осіб надавати відповідним органам декларації, серед іншого, про 

позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та про суттєві дарунки або 

прибутки, у зв'язку з якими може виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх 
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функцій як державних посадових осіб (ч. 5 ст. 8 Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції) [119]. 

Крім того, слід звернути увагу на положення Модельного кодексу 

поведінки державних службовців, затвердженого Рекомендацією № R (2000) 10 

Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки 

державних службовців. 

Модельний кодекс поведінки державних службовців визначає, що 

конфлікт інтересів виникає у ситуації, коли державний службовець має 

особистий інтерес, який впливає, або може вливати на безсторонність та 

об’єктивність виконання його чи її службових обов’язків (ч. 1 ст. 13). При 

цьому, особистий інтерес державного службовця включає будь-які переваги для 

нього чи неї, його чи її сім’ї, близьких родичів, друзів або особі чи організацій, 

з якими він чи вона має або мали бізнесові чи політичні стосунки. Більше того, 

він також включає будь-які фінансові чи цивільні зобов’язання, в такому 

самому відношенні (ч. 2 ст. 13) [120]. 

Також, у зазначеному контексті Модельний кодекс поведінки державних 

службовців покладає на державних службовців декілька обов’язків, серед яких 

(ч. 3, 4 ст. 13): 

 попереджувати будь-які реальні чи потенційні конфлікти інтересів; 

 вживати кроків для уникнення таких конфліктів; 

 повідомляти свого керівника про конфлікт інтересів, як тільки йому 

чи їй стало відомо про нього, а також в кожному випадку коли це вимагається; 

 виконувати будь-яке остаточне рішення щодо його чи її відмови або 

відсторонення від переваг, які отримані внаслідок конфлікту [3]. 

Іншим правилом, встановити яке рекомендує Комітет Міністрів Ради 

Європи є вирішення будь-якого конфлікту інтересів, про який повідомив 

кандидат на зайняття посади державного службовця, або на нову посаду в 

системі державної служби до моменту призначення (ч. 5 ст. 13 Модельного 

кодексу поведінки державних службовців) [120]. 
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Джерелом ґрунтовних досліджень та ефективних практик із вирішення 

питань, пов’язаних із конфліктом інтересів є літературний доробок Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Характеризуючи сутність конфлікту інтересів у діяльності державних 

службовців, його вплив на реалізацію інтересів служби та шляхи його 

усунення, у Керівництві ОЕСР з вирішення конфліктів інтересів на державній 

службі експерти ОЕСР звернули увагу на таке.  

Насамперед, було вказано на те, що хоча конфлікт інтересів не можна 

ототожнювати з корупцією, спостерігається зростаюче визнання того, що 

неадекватне управління врегулюванням конфліктів між приватними інтересами 

і державними обов’язками посадових осіб держави може породжувати 

корупцію. Належне завдання дієвої політики запобігання конфлікту інтересів не 

має зводитись до простої заборони будь-яких приватних інтересів посадових 

осіб державних органів, та й навряд чи такий підхід був би можливий. 

Безпосереднє завдання має полягати в підтримці доброчесності офіційних 

політичних і адміністративних рішень і системи державного управління в 

цілому, маючи на увазі, що залишений поза увагою конфлікт інтересів здатний 

приводити до різних зловживань службовим становищем. Для виконання цього 

завдання необхідно введення і виконання правил, спрямованих на забезпечення 

чесності і порядності в державних органах; забезпечення ефективного 

виявлення ризику виникнення конфліктів інтересів і вирішення конфліктів, що 

виникли; введення механізмів зовнішньої та внутрішньої підзвітності; 

впровадження відповідних методів управління, включаючи санкції, 

спрямованих на забезпечення особистої відповідальності державних 

службовців за дотримання як букви, так і духу таких норм [121, с. 2]. 

Загальними рекомендаціями ОЕСР, реалізація яких має підвищити 

ефективність запобігання та врегулювання конфліктів інтересів є такими: 

а) забезпечення чіткого і реалістичного опису тих обставин і відносин, 

які можуть призводити до ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів: 
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 загальний опис ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, має 

відповідати основоположній ідеї про те, що існують ситуації, в яких приватні 

інтереси державної посадової особи або партійна приналежність або 

приналежність до іншої організації вступають або потенційно здатні вступити в 

конфлікт з належним виконанням її офіційних обов’язків; 

 опис має також враховувати, що, хоча деяких ситуацій, пов’язаних з 

конфліктом інтересів, неможливо уникнути на практиці, державні органи 

зобов’язані визначити конкретні ситуації і види діяльності, несумісні з роллю 

або суспільно-правовою функцією цих органів, оскільки віра суспільства в 

добропорядність, неупередженість і особисту незацікавленість державних 

посадових осіб, які відправляють державні функції, може бути підірвана, якщо 

конфлікт залишиться невирішеним; 

 політика має визначити низку прикладів приватних інтересів, які 

можуть привести до виникнення конфлікту інтересів, зокрема фінансові та 

економічні інтереси, борги і активи, приналежність до комерційних і 

некомерційних організацій, зв’язок з політичними, профспілковими або 

професійними організаціями, а також інші інтереси, що випливають зі статусу 

чиновника як приватної особи, підприємства і відносини; 

 слід наводити якомога більш наочні приклади неприйнятної поведінки 

або зв’язків тим групам чиновників, які працюють в сфері підвищеного ризику, 

включаючи відносини на «стику» держави і приватного сектору, публічні 

закупівлі, регулятивні і контрольні функції, а також укладення урядових 

контрактів; 

б) забезпечення виконання політики у сфері конфліктів інтересів, 

включаючи розробку організаційних стратегій і практичних підходів для 

надання підтримки при виявленні різноманітних конфліктних ситуацій: 

 будучи основними джерелами права, закони та кодекси мають містити 

необхідні визначення, принципи та настанови політики у сфері конфлікту 

інтересів; 
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 поруч із тим, методологічні та навчальні матеріали, а також поради та 

консультації мають спиратись на практичні приклади конкретних кроків, які 

необхідно зробити для вирішення ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, 

особливо в змінних або «сірих» сферах діяльності, таких як, наприклад, 

спонсорська підтримка приватного сектору, програми приватизації і 

дерегулювання, політична діяльність, партнерські структури за участю держави 

і приватного сектору і взаємний обмін персоналом між секторами; 

в) прийняття процедур для виявлення і вирішення ситуацій, пов’язаних з 

конфліктом інтересів: 

 забезпечення поінформованості державних посадових осіб про вимоги 

щодо виявлення та декларування ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів; 

 прийняття чітких правил поведінки державних посадових осіб у разі 

виникнення ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів: 

1) відмова державного посадовця від приватного інтересу або усунення 

ним цього інтересу;  

2) відмова державного посадовця від участі в процесі прийняття рішень, 

який може виявитися під впливом конфлікту; обмеження доступу державної 

посадової особи, втягнутого у конфлікт інтересів, до конкретної інформації; 

перегляд і зміна кола обов'язків і функцій державної посадової особи – якщо 

ймовірність частого повторення конкретного конфлікту мала, то доцільно дати 

можливість державному чиновнику зберегти свою нинішню посаду, але при 

цьому він не має брати участь у прийнятті рішень з питань, пов’язаних з 

конфліктом інтересів, і рішення в цьому випадку можуть прийматися 

незалежною третьою стороною; в інших випадках він може утримуватися від 

голосування за відповідними рішеннями або від обговорення пропозицій та 

планів, пов’язаних з конфліктом інтересів, або від отримання відповідних 

документів або інших даних, що відносяться до його приватних інтересів 

(необхідно передбачити також і варіант делегування певних функцій 

конкретного державного чиновника, якщо існує ймовірність продовження 

приватного конфлікту інтересів, внаслідок чого буде неможливим або 
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недостатнім тимчасова відмова посадової особи від з свого приватного 

інтересу); 

3) вирішення конфлікту інтересу на основі домовленості про «повну 

довіру»; 

4) переведення державної посадової особи на посаду, яка передбачає 

виконання функцій, не пов’язаних з конфліктом інтересів; 

5) залишення державною посадовою особи посади, що передбачає 

виконання конфліктної функції як приватної особи, і/або залишення державною 

посадовою особи посади в державному органі управління – якщо конфлікт 

неможливо вирішити будь-яким іншим способом (з використанням одного або 

декількох заходів, запропонованих вище) і якщо державні посадові особи 

бажають зберегти свою посаду, то вони повинні усунути приватні інтереси, які 

породжують конфліктну ситуацію (у тих випадках, коли серйозний конфлікт 

інтересу неможливо вирішити будь-яким іншим способом, державна посадова 

особа має залишити обійману посаду). 

Далі вважаємо за доцільне перейти до дослідження положень 

законодавств окремих зарубіжних країн про права та обов’язки держави та 

державних службовців щодо запобігання та врегулювання конфлікту на 

державній службі. 

1. Федеративна Республіка Німеччина 

Значний інтерес представляють підходи до запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів державних службовців, що знайшли своє відображення у 

положеннях законодавства Федеративної Республіки Німеччина. 

Перш за все, вважаємо за доцільне навести загальні засади 

функціонування системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

державних службовців Німеччини. 

У науково-публіцистичній літературі та аналітичних виданнях нерідко 

визнається те, що німецька державна служба використовує цілісну систему 

правил та процедур для управління конфліктами інтересів [122, с. 73].  
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Її першоосновою виступає закріплений базовим законом Німеччини про 

державну службу обов’язок державних службовців завжди надавати перевагу 

публічним інтересам над інтересами окремих осіб чи груп та над власними 

інтересами [123, c. 46]. Іншими словами, державний службовець повністю 

присвячує себе державній службі, що є одним із її фундаментальних принципів 

[124, c. 172]. Це є неодмінною умовою того, щоб державний службовець 

виконував свої обов’язки справедливо та неупереджено та прагнув у своїй 

діяльності до задоволення публічних інтересів. На переконання дослідників 

німецького права, зазначене є запорукою того, що демократично сформована 

політична воля буде реалізована у діяльності органів влади [123, c. 46].  

Водночас, припускається, що якщо державний службовець 

забезпечується роботою та фінансовою незалежністю на все життя, для 

конфлікту інтересів не має бути місця. Численні положення первинного та 

вторинного законодавства, а також ненормативних документів визначають 

принципи та правила запобігання конфліктів інтересів, оскільки саме закони та 

адміністративно-правові акти є основними інструментами, що встановлюють 

обов’язки державних службовців щодо конфліктів інтересів. Їх головною 

метою визнається спонукання державних службовців до дотримання високих 

стандартів служби та протидіяти порушенням службових обов’язків [125, с. 22]. 

У якості наступного кроку нашого дослідження розглянемо конкретні 

заходи та способи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Примітною особливістю правил запобігання конфліктів інтересів, 

передбачених законодавством Німеччини з питань державної служби та 

корупції, є те, що позаслужбова діяльність державного службовця або 

заборонена, або підпадає під декілька суворих обмежень та має бути абсолютно 

відкритою. 

Так, закон зобов’язує державного службовця Німеччини до початку 

позаслужбової діяльності заручитись згодою керівника державної служби на це 

(тривалість дії згоди обмежується п’ятьма роками). Ця згода не надається за 

будь-яких обставин, якщо є навіть найменша небезпека того, що прихильність 
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державного службовця до публічних інтересів ослабне. Зазначена небезпека 

припускається, якщо неможливо виключити вплив позаслужбової діяльності на 

функціонування державного органу та його репутацію, об’єктивність 

неупередженість, а також якщо державний службовець занадто активно її веде 

(більше восьми годин на тиждень). Навіть зайняття у сфері мистецтва, науки 

або освіти, а також участь у професійних спілках можуть бути заборонені, якщо 

вони можуть породити конфлікт інтересів [124, с. 176–177]. 

Для прийняття справедливого рішення про надання згоди на зайняття 

позаслужбовою діяльністю від державного службовця вимагається розкрити 

інформацію про: 1) платежі та фінансові переваги, які він отримуватиме; 2) час, 

який він витрачатиме для цього; 3) ім’я (найменування) клієнта або 

роботодавця, який просить про надання згоди. Не потребує погодження 

діяльність у сфері мистецтва, науки або освіти, а також на громадських засадах, 

однак керівник державної служби може вимагати повідомити його про умови 

зайняття такою діяльністю [124, с. 176–177]. 

Також, привертає увагу те, що у Німеччині діє принцип регулювання 

конфлікту інтересів на державній службі, який ґрунтується на ідеї, що будь-яка 

особа, яка здійснює публічні функції, має інформувати про будь-який 

особистий інтерес, який навіть ймовірно може вплинути на неї. Не менш 

важливо не тільки заздалегідь попередити конфлікт інтересів, але також 

уникнути навіть видимості неправдивості. Державний діяч за законодавством 

Німеччини зобов’язаний уникати будь-якої діяльності, яка могла б привести до 

конфлікту інтересів і допустити порушення своїх обов'язків або закону або яка 

здатна створити враження, ніби він готовий порушити свої обов’язки або норми 

закону [126, с. 202]. 

На виконання зазначеного правила запроваджена детально розроблена 

система заходів запобігання конфліктів інтересів. Зокрема, встановлено, що усі 

особи, які діють від імені органів державного управління, мають бути звільнені 

від формулювання адміністративного рішення або укладання адміністративної 

угоди, якщо, наприклад: 
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– така особа причетна до адміністративної процедури від імені 

адміністрації й є зацікавленою особою; 

– така особа є родичем особи, якої стосується така адміністративна 

процедура; 

– така особа діє від імені особи, якої стосується така адміністративна 

процедура; 

– така особа є родичем особи, що діє від імені особи, якої стосується 

така адміністративна процедура; 

– така особа є підлеглим особи, якої стосується така адміністративна 

процедура (це правило має на меті відвернення конфлікту лояльності та 

інтересів); 

– така особа представила експертну оцінку з питань, що стосуються 

прийняття рішення стосовно такої адміністративної процедури [127, с. 32]. 

Крім того, безумовним є те, що коли особа звільняється від участі в 

адміністративній процедурі, вона позбавляється права брати участь у будь-яких 

діях, які можуть вплинути на рішення за підсумками цієї процедури [127, c. 31]. 

Законодавство Німеччини передбачає обов’язкове визначення кола осіб, які 

виключаються із процесів прийняття рішень через їх особисту або непряму 

заінтересованість [124, c. 173]. 

Принагідно зауважимо, що процедури публічних закупівель для 

мінімізації ризиків виникнення конфліктів інтересів будуються із дотриманням 

принципу «мультиучасті». Цей принцип зобов’язує поділ планування, 

узгодження умов договору про публічні закупівлі, його виконання та звітування 

про його виконання на стадії, на кожній з яких задіюються різні державні 

службовці (виключається участь того самого державного службовця на іншій 

стадії процедури публічної закупівлі) [124, c. 173]. 

Іншою складовою системи запобігання та врегулювання конфліктів 

інтересів на державній службі Німеччини є суб’єкти, на яких лежить обов’язок 

безпосередньо вживати заходів для цього (окрім самого державного службовця 

із конфліктом інтересів). 
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Повсякденне управління конфліктами інтересів покладається на 

керівника державної служби (зокрема, вирішує питання про надання згоди на 

позаслужбову діяльність; збирає інформацію про приватні справи діючих 

державних службовців та державних службовців у відставці (звільнених), які 

можуть мати вплив на виконання тим чи іншим державним службовцем його 

посадових обов’язків). Менш важливу роль відіграють безпосередні та інші 

керівники, а також працівники відділу роботи з персоналом. Також, у штаті 

кожного державного органу діє уповноважений із питань запобігання корупції 

[124, c. 181]. 

Поруч із вищенаведеним механізмом запобігання та врегулювання 

конфліктів інтересів, діє зовнішній механізм контролю за конфліктом інтересів 

на державній службі Німеччини. Так, якщо особа, якої стосується відповідний 

адміністративний акт, вважає, що у адміністративній процедурі, яка передує 

його прийняттю, брала участь упереджена посадова особа, вона може подати 

скаргу. Якщо скарга буде визнана обгрунтованою, процедурні рішення або 

результат процедури будуть визнані недійсними. У випадку, якщо правила 

щодо запобігання конфлікту інтересів були порушені умисно або через 

недбалість, до причетних до цього державних службовців застосовуються 

заходи кримінальної або дисциплінарної відповідальності [127, c. 32]. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що перспективним може бути 

запозичення практик управління конфліктами інтересів на державній службі, 

що використовуються законодавством Федеративної Республіки Німеччина, 

серед яких належне фінансове забезпечення державних службовців; визнання 

прийняття владного рішення в умовах конфлікту інтересів підставою для його 

судового оскарження; всеохоплююче декларування приватних інтересів 

державного службовця, що можуть мати вплив на його службову діяльність; 

ретельна перевірка можливості допуску державного службовця до 

позаслужбової діяльності та контроль за тим, як вона позначається на його 

службовій діяльності. 
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2. Французька Республіка 

Система контролю за дотриманням правил про конфлікт інтересів, що діє 

за законодавством Французької Республіки характеризується такими 

особливостями. 

Насамперед, привертає увагу те, що за визнанням ОЕСР, Франція має чи 

не найкращий порядок працевлаштування колишніх державних службовців. 

Контроль і виявлення такої несумісності і порушення порядку 

працевлаштування після залишення державної посади здійснюються через 

ієрархічний контроль [127, с. 29]. 

Крім того, там працюють також три комісії з питань професійної етики 

(одна для службовців центральної державної служби, одна для регіональної і 

місцевої, й одна – для національної служби охорони здоров’я), з якими 

посадова особа має проконсультуватися перш ніж залишити державну службу й 

отримати посаду в приватному секторі. Ці комісії можуть ініціювати у 

встановленому законом порядку процедуру розгляду, під час якого вони 

збирають усі відповідні факти і, заслухавши усі зацікавлені сторони, прийняти 

диспозитивну резолюцію за результатами консультування. Резолюція 

надсилається адміністративному органові, юридично зобов’язаному приймати 

відповідне рішення. Така резолюція може об’явити посаду в приватному 

секторі прийнятною, неприйнятною або прийнятною за визначених умов [128, 

c. 64]. 

Іншою цікавою рисою французького підходу є існування визначення 

конкретного злочину, пов’язаного з конфліктом інтересів – це «незаконне 

забезпечення власних інтересів». Будь-який державний службовець або 

публічна посадова особа можуть бути звинувачені у такому злочині, якщо вони 

погодяться обійняти посаду в компанії, яка перебувала під контролем такої 

особи протягом останніх п’яти років. Злочином для державних службовців 

(включаючи тих, хто перебуває на виборних посадах) також уважається 

наявність, отримання або збереження особистого інтересу в компанії, яка на 

даний час перебуває під їхнім контролем [127, с. 29]. 
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Проведений аналіз дозволяє стверджувати про те, що для України цінним 

може бути досвід Франції, пов’язаний із функціонуванням декількох комісій з 

питань професійної етики державних службовців, кожній з яких властива 

окрема сфера відання (діяльність державних службовців центральних органів 

виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, а також державних або муніципальних службовців 

органів влади визначеного профілю, зокрема, сфера охорони здоров’я), 

здійсненням заходів попередження конфліктів інтересів за участю колишніх 

державних службовців, криміналізацією порушень правил поведінки в умовах 

конфлікту інтересів [129, с. 98–101]. 

3. Королівство Нідерландів 

Іншим корисним прикладом для України може бути правове регулювання 

питань запобігання та врегулювання конфліктів інтересів на державній службі 

за законодавством Королівства Нідерландів. 

Зазначена мета у Нідерландах досягається за рахунок встановлення 

обмежень форм позаслужбового життя державних службовців, що можуть 

негативно позначитись на їхній доброчесності; покладення на них обов’язку 

повідомляти про кожен приватний інтерес, який може породити конфлікт 

інтересів, обговорювати ситуацію потенційного або реального конфлікту 

інтересів зі спеціально уповноваженими особами державного органу (у тому 

числі, звертатись до службового радника на умовах конфіденційності), брати 

участь у тематичних тренінгах та консультаціях, а також за рахунок вжиття 

заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів (усунення від 

виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення, обмеження доступу до 

інформації, переведення тощо). 

Перед тим, як охарактеризувати заходи запобігання та врегулювання 

конфліктів інтересів за законодавством Нідерландів, вважаємо за доцільне 

висвітлити декілька примітних особливостей органів влади, які є 

відповідальними за їх здійснення. 
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Перш за все, привертає увагу те, що органи державної влади в 

Нідерландах самостійно розробляють і впроваджують стратегії доброчесності, а 

також контролюють результативність їх реалізації [130]. 

Поруч із ними діє Бюро забезпечення етики і доброчесності в сфері 

державного управління як дорадчо-консультативний орган у структурі 

Міністерства внутрішніх справ [131, c. 55]. Для зміцнення доброчесності 

державних службовців та запобігання конфліктів інтересів у їх діяльності Бюро 

забезпечення етики і доброчесності в сфері державного управління 

використовує такі інструменти: 

– лекції, конференції, семінари та тренінги (обмін знаннями та їх 

поширення); 

– публікації результатів наукових досліджень (кращі практики у сфері 

доброчесності на національному та міжнародному рівнях); 

– модель інфраструктури доброчесності (Integrity infrastructure model): 

основна увага приділяється шести аспектам доброчесності: ролі топ-

менеджменту, ключовим цінностям і стандартам, структурам і процесам, 

культурі і кадровій політиці, порушенням доброчесності, оцінці якості та 

звітності; 

– «куб доброчесності» (Integrity Cube) – інструмент для підвищення 

компетентності в питаннях доброчесності, в основі якого – вирішення етичних 

дилем, які розкривають робочі ситуації на державній службі, в процесі дебатів 

щодо яких виникає можливість почути різні точки зору, переглянути свою 

власну думку і в кінцевому підсумку прийти до найкращого виходу з ситуації 

(головною метою є не проведення аналізу для знаходження найкращого 

варіанту рішення, а сприяння адаптації до середовища, де кожен день 

доводиться стикатися з величезною кількістю дилем, які потребують негайного 

вирішення); 

– SAINT (Self Assessment Integrity) – інструмент самооцінки 

доброчесності, інтегрований в усі установи державного сектору в Нідерландах, 

який включає в себе заходи, які націлені на захист інтересів служби від етичних 
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ризиків і спрямовані на впровадження, зміцнення і реалізацію стратегії 

доброчесності (в першу чергу ця програма адресована керівництву державних 

органів, оскільки вона визначає напрями поліпшення стратегії доброчесності) 

[132]. 

Далі належить дослідити заходи запобігання та врегулювання конфліктів 

інтересів державних службовців Нідерландів. 

Першочерговим та універсальним кроком для запобігання конфліктам 

інтересів у діяльності державних службовців Закон Нідерландів «Про 

управління перносалом центрального та місцевого урядів» (the Central and Local 

Government Personnel Act) та Загальні положення про державну службу (General 

Civil Service Regulations) визначають обговорення із керівником державної 

служби (контролером) та іншими уповноваженими посадовими особами. 

Наприклад, державному службовцю рекомендується перед прийняттям дарунку 

звернутись до керівника державної служби (контролера) для того, щоб той 

висловив свої міркування про те, чи є це правомірним. У випадку отримання 

державним службовцем запрошення на неофіційний захід, він має завчасно 

обговорити це із керівником державної служби (контролером) та 

співробітниками свого державного органу [133, с. 13]. На доповнення до того, 

як правило, для запобігання конфліктам інтересів запроваджуються посади 

незалежного службового радника з питань боргів та незалежного службового 

радника з питань небажаної поведінки, які, конфіденційно спілкуючись із 

державними службовцями, забезпечують їх інформацією та практичними 

порадами щодо дій в тих чи інших ситуаціях [133, с. 31]. 

Для зменшення ймовірності виникнення конфліктів інтересів 

законодавство Нідерландів реалізує ризикоорієнтований підхід, визначаючи 

посади, обіймання яких створює більше можливостей для появи у державного 

службовця приватних інтересів, несумісних із інтересами служби. Від таких 

державних службовців вимагається максимально повне розкриття їх приватних 

інтересів, зумовлених будь-якими позаслужбовими стосунками з фізичними та 
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юридичними особами. Інші державні службовці звітують за загальними 

правилами [134, с. 24]. 

Водночас, якщо державний службовець має сумнів у тому, що його 

приватний інтерес, зокрема фінансовий, не суперечить його службовим 

повноваженням, він може винести це питання на обговорення із керівником 

державної служби (контролером), службовим радником (counselor), спілкування 

з яким є конфіденційним, або уповноваженим з відповідності (compliance 

officer), якщо ця посада передбачена штатним розписом державного органу, у 

якому працює державний службовець [133, с. 15]. 

Крім того, державний службовець зобов’язаний доповідати про 

позаслужбову діяльність та реєструвати її. Допуск до занять поза службою 

державний службовець може отримати за результатами оцінки керівника 

державної служби (контролера) ризику їх впливу на якість виконання 

державним службовцем його службових обов’язків. Державний службовець із 

керівником державної служби (контролером) спільно з’ясовують ступінь 

впливу позаслужбових справ на доброчесність державного службовця та 

визначають заходи, яких слід вжити для його мінімізації. Зміна умов 

позаслужбової діяльності породжує необхідність переглянути правила її 

здійснення. Якщо здатність та готовність державного службовця ефективно 

реалізовувати його повноваження, а також репутація державного службовця 

опиняються під загрозою через діяльність поза службою та це неможливо 

урегулювати без застосування крайніх заходів, позаслужбова діяльність 

забороняється та має бути припинена, якщо державний службовець бажає 

зберегти свій статус [133, с. 17]. 

Залишається відкритим питання про те, яким чином усувається реальний 

конфлікт інтересів державних службовців Нідерландів, якщо спроб його 

самостійного усунення не було або вони виявились невдалими. Законодавство 

передбачає декілька шляхів втручання із зазначеною метою: обмеження 

доступу особи до прийняття рішень, вчинення владних управлінських дій, 
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перегляд службових повноважень, переведення на іншу посаду або на ту саму 

посаду у іншому підрозділі державного органу тощо [133, с. 31]. 

Підбиваючи підсумки дослідження правового регулювання питань 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів на державній службі 

Нідерландів, вкажемо на те, що під час реформування вітчизняного 

законодавства слід взяти до уваги позитивний досвід Нідерландів, який 

включає самостійність органів влади у вирішенні питань запобігання та 

врегулювання конфліктів інтересів за підтримки органу, який спеціалізується 

на розробці аспектів забезпечення етики і доброчесності в сфері державної 

служби; функціонування незалежних службових радників з питань, пов’язаних 

із конфліктом інтересів, які, конфіденційно спілкуючись із державними 

службовцями, забезпечують їх інформацією та практичними порадами щодо дій 

в тих чи інших ситуаціях; залучення до прийняття рішень щодо конфліктів 

інтересів керівників державної служби та співробітників державного службовця 

із максимальною відкритістю цих процесів; підвищена увага до державних 

службовців, що обіймають посади із високим ризиком зловживання 

повноваженнями; пропорційність обмежень позаслужбової діяльності та 

прийняття рішення про них за безпосередньою участю державного службовця; 

інтенсивне та постійне навчання державних службовців правилам належної 

поведінки у ситуації із конфліктом інтересів та застосування у ході такого 

навчання найкращих методик. 

4. Королівство Іспанія 

Наступною державою із розвиненою системою державної служби, яка 

спирається, зокрема, на якісний механізм запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, є Королівство Іспанія. 

Перш за все, слід звернути увагу на правове та інституційне підґрунтя 

механізму контролю щодо запобігання конфлікту інтересів, що діє за 

законодавством Іспанії. 

Основними нормативно-правовими актами, які відображають підходи до 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів на державній службі є Закон 
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про конфлікт інтересів від 2006 р. та Наказ Міністерства державного 

управління (Ministry of public administration) Іспанії «Про Кодекс належного 

врядування членів Уряду та вищого корпусу державної служби» від 3 березня 

2005 р. APU/516/2005 (далі – Кодекс належного врядування). 

Кодекс належного вказує на те, що конфлікт інтересів виникає за умови, 

що старший державний службовець бере участь у прийнятті рішень з питань за 

обставин, коли його інтереси, пов’язані із публічною посадою, співіснують із 

його особистими приватними інтересами, інтересами членів його сім’ї або 

інтересами, що він поділяє із іншими особами. Для уникнення таких ситуацій 

на державного службовця покладається загальний обов’язок утриматись від 

будь-яких дій або інтересів, що можуть потягнути за собою конфлікт  

інтересів [135]. 

Органом державної влади, який посідає центральне місце у системі 

суб’єктів, покликаних забезпечувати виконання законодавства про конфлікт 

інтересів, є Управління з питань конфлікту інтересів (Office of Conflict of 

Interests) у складі Міністерства державного управління Іспанії. Для належного 

виконання поставлених перед ним завдань Управління з питань конфлікту 

інтересів зобов’язане за встановленими законом процедурами співробітничати 

із Аудиторським Судом (Court of Auditors), Управлінням внутрішніх доходів 

(Internal Revenue Office) та Агентством з питань соціального забезпечення 

(National Social Security Institute) Іспанії [136]. Поруч із виконанням інших 

функцій, воно відповідає за ведення Реєстру діяльності, майна і маєтків 

державних службовців, а також за зберігання, охорону і недоторканість 

внесених до нього даних і документів, які послужили підставою для цього [127, 

c. 38]. 

Далі вважаємо за доцільне визначити особливості правового регулювання 

окремих питань запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних 

службовців. 

Загальними заходами, здійснення яких передбачено законодавством 

Іспанії для уникнення конфліктів інтересів, є: 



154 

– подання до Управління з питань конфлікту інтересів декларації про 

відповідальність; 

– подання декларації занять, майна та прав перед призначенням на 

посаду державної служби та після її залишення, які невідкладно вивчаються та 

перевіряються Управлінням з питань конфлікту інтересів; 

– визначення майнового стану державного службовця за даними 

Управління внутрішніх доходів; 

– регулярне оприлюднення доходів державного службовця; 

– обов’язок суб’єктів публічного та приватного права співробітничати із 

Управлінням з питань конфлікту інтересів, зокрема для відстеження зайнятості 

колишніх державних службовців (із використанням ресурсів органів управління 

системи соціального забезпечення); 

– щопіврічна доповідь Управління з питань конфлікту інтересів перед 

Генеральними Кортесами (парламентом) Іспанії про стану дотримання 

високопосадовцями державної служби законодавства про конфлікт інтересів; 

– постійне вдосконалення правил запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів [137]. 

Водночас, не можна залишити поза увагою те, що за визнанням 

міжнародного співтовариства уряд Іспанії досяг видатних успіхів у доведенні 

до відома державних службовців державної політики з питань запобігання 

конфлікту інтересів, докладаючи до цього значних зусиль, насамперед, перед 

призначенням державного службовця на посаду державної служби вперше або 

обійманням ним іншої (нової) посади державної служби [136]. Цього вдалося 

досягти завдяки, насамперед, проведенню спеціальних тренінгів для державних 

службовців, що включають вирішення ситуаційних завдань, в основі яких може 

лежати потенційний або реальний конфлікт інтересів. Не менш важливою є 

можливість державного службовця звернутись за офіційним роз’ясненням щодо 

поведінки в умовах конфлікту інтересів [138]. 
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Окрема увага приділяється зменшенню корупційних ризиків, що 

виникають під час участі державних службовців у процедурах публічних 

закупівель. 

Згідно із положеннями Закону про конфлікт інтересів державним 

службовцям, зайнятим у процедурах публічних закупівель не дозволяється 

поєднувати це із виконанням обов’язків за будь-якою іншою посадою. Також, 

вони мають утриматись від оцінки або визначення тендерних пропозицій від 

суб’єктів господарювання, які управлялись або представлялись ними або їхніми 

близькими особами протягом двох років до їх призначення на посаду державної 

служби. Крім того, відповідно до Закону Іспанії про публічні закупівлі 

державні службовці, зайняті у процедурах публічних закупівель, не можуть 

втручатись у цей процес, якщо вони мають будь-який інтерес в учаснику 

публічних закупівель. Більше того, суб’єктам господарювання забороняється 

брати участь у відборі, якщо принаймні один державний службовець, що 

обіймає високу посаду, або член уряду має право власності на більш ніж 10 % 

їх статутного капіталу [139]. 

Конфлікт інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи 

корпоративних прав запобігається за рахунок передання їх в управління 

анонімного фонду без інформування зацікавлених осіб [127, c. 38]. 

Ретельно опрацьованим є запроваджений Законом про конфлікт інтересів 

механізм працевлаштування осіб після втрати ними статусу державного 

службовця. 

Зокрема, визначено, що колишні представники вищого корпусу 

державної служби зобов’язані повідомляти Управління з питань конфлікту 

інтересів про намір займатись будь-якою професійною діяльністю. Після того, 

Управління з питань конфлікту інтересів має проаналізувати ситуацію та 

визначити, чи є працевлаштування на відповідних умовах сумісним із 

законодавством про конфлікт інтересів. Під час розгляду зазначеного питання 

заінтересовані особи можуть висловлювати доводи щодо цього та подавати 

матеріали для їх підтвердження. Зрештою, Управління з питань конфлікту 
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інтересів приймає рішення про погодження працевлаштування колишнього 

службовця або відмову у такому погодженні [140]. 

Зважаючи на вищевикладене, з точки зору перспектив вдосконалення 

вітчизняного підходів до запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

представляють інтерес передбачені законодавством Іспанії ретельне та всебічне 

дослідження занять та майна особи, що претендує на посаду державної служби; 

обов’язок суб’єктів публічного та приватного права співробітничати із органом 

із питань конфлікту інтересів, зокрема для відстеження зайнятості колишніх 

державних службовців; беззаперечна заборона державним службовцям, що до 

призначення мали приватний інтерес щодо діяльності суб’єкта господарювання 

брати участь у прийнятті адміністративних актів, що зачіпають його права та 

обов’язки; докладне інформування державних службовців про правила 

поведінки в умовах конфлікту інтересів із закріпленням цих знань у ході 

вирішення ситуаційних завдань. 

5. Італійська Республіка 

Для вироблення дієвих правил управління конфліктами інтересів 

державних службовців України вважаємо за доцільне розглянути також досвід 

правового регулювання Італійської Республіки у цій сфері. 

Правовою основою заходів запобігання та регулювання конфліктів 

інтересів на державній службі слугують Закон про положення щодо 

врегулювання конфліктів інтересів від 20 липня 2004 р. № 215 (далі – Закон про 

конфлікт інтересів) та Кодекс поведінки державних службовців, уведений в дію 

Міністром державного управління 28 листопада 2000 р. (далі – Кодекс 

поведінки державних службовців). 

За положеннями Кодексу поведінки державних службовців державний 

службовець має підтримувати позицію незалежності з метою уникнення 

пов’язаних з його обов’язками рішень або дій, у ситуаціях фактичного або 

можливого конфлікту інтересів. Також, встановлено, що він не має права 

займатися будь-якою діяльністю, що суперечить належному виконанню його 

посадових завдань, а також має вживати заходів щодо запобігання ситуаціям і 
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поведінці, здатним завдати шкоду інтересам або іміджу державного управління 

(ст. 2.3). Крім того, державного службовеця зобов’язано утримуватися від 

участі у прийнятті рішень або вчиненні дій, які можуть торкатися його власних 

інтересів, інтересів його рідних або співмешканців (ст. 6.1). Для врегулювання 

конфліктів інтересів передбачено, що державний службовець має взяти 

самовідвід щодо участі у прийнятті рішення або здійснення діяльності, які 

можуть підірвати віру у незалежність і неупередженість державного 

управління, навіть за відсутності фактичного конфлікту інтересів (ст. 6.3) [127, 

с. 32–33]. 

Закон про конфлікт інтересів покладає на Службу з питань конкуренції 

Італії (Italian Competition Authority) та Службу з питань зв’язку (Italian 

Communications Authority) забезпечувати дотримання законодавства про 

конфлікт інтересів урядовими державними службовцями. Закон про конфлікт 

інтересів наводить перелік видів діяльності, несумісних з перебуванням на 

урядовій посаді. Він включає, наприклад, зайняття будь-якою професійною 

діяльністю як самозайнята особа у сфері, пов’язаній із функціями, які 

підлягають виконанню у ході реалізації службових повноважень (незалежно від 

того, чи така діяльність є платою чи безоплатою, на користь публічних або 

приватних осіб), додаткове працевлаштування у будь-яких публічних або 

приватних структурах (пункти d-f ч. 1 ст. 2 Закону про конфлікт  

інтересів) [141]. 

Стаття 3 Закону про конфлікт інтересів визначає поняття «конфлікт 

інтересів» у контексті двох ситуацій 1) існування однієї з пов’язаних з 

невідповідністю обставин; 2) дія або бездіяльність має конкретний 

преференційний наслідок для власності урядового дежравного службовця, або 

його дружини чи чоловіка, або родичів аж до другого ступеню споріднення, або 

підприємств, контрольованих такою особою [141]. Коментуючи зазначене 

положення, експерти ОЕСР звернули увагу на те, що дією, яка створює 

конфлікт інтересів, вважається не тільки дія урядової посадової особи, але 

також дія, яка підлягала виконанню, але не була нею виконана [127, с. 34]. 
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Крім вищезазначеного, Закон про конфлікт інтересів уповноважив 

Службу з питань конкуренції, а також Службу з питань зв’язку Італії (у частині 

питань, пов’язаних із телебаченням, радіомовленням, друкованими та 

електронними засобами масової інформації) реагувати на порушення вимог 

положень про конфлікт інтересів та застосовувати заходи відповідальності за це 

до урядових державних службовців. 

Зокрема, відповідно до ч. 8 ст. 6 та ч. 3 ст. 7 Закону про конфлікт 

інтересів у випадку, якщо урядовий державний службовець в умовах явного 

конфлікту інтересів вчинить дію або бездіяльність Служба з питань конкуренції 

(за відповідних обставин – Служба з питань зв’язку) повідомляє його про 

неприпустимість цього та необхідність утриматись від будь-яких дій чи 

бездіяльності або вчинити визначені заходи для виправлення становища. За 

порушення законодавства про конфлікт інтересів Служба з питань конкуренції 

накладає штраф у розмірі економічної вигоди від цього, а Служба з питань 

зв’язку штраф у такому самому розмірі, який, на додаток, може бути 

збільшений на третину, залежно від тяжкості наслідків порушення [141]. 

З огляду на вищенаведене, досвід Італії свідчить про те, що надання 

органам влади, які забезпечують формування та реалізують державну 

антикорупційну політику, права притягати державних службовців, що не 

виконали вимоги щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів до 

відповідальності шляхом позбавлення їх економічних вигід таких порушень 

може підвищити ефективність антикорупційних заходів. 

6. Сполучене Королівство 

Розглядаючи досвід Сполученого Королівства, пов’язаний із 

запобіганням конфліктів інтересів на державній службі та їх врегулюванню, 

вважаємо за необхідне взяти до уваги його нормативне та інструментальне 

підґрунтя. 

Серед дослідників правового регулювання державної служби у 

Сполученому Королівстві загальновизнаним є те, що однією із її основних 
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особливостей є наявність високих стандартів доброчесності, що ґрунтуються на 

чіткому розділенні службових обов’язків та приватного інтересу [142, с. 12]. 

Цілісне та точне уявлення про функціонування механізмів запобігання та 

врегулювання конфліктів інтересів державних службовців Сполученого 

Королівства дає Звіт Головного ревізора та аудитора Національного управління 

аудиту Сполученого Королівства «Конфлікт інтересів», складений 23 січня 

2015 р. на вимогу Парламенту Сполученого Королівства (далі – Звіт про 

конфлікт інтересів). 

В основі системи роботи із конфліктами інтересів згідно із п. 3.3 Звіту 

про конфлікт інтересів лежить підхід, що ґрунтується на принципах та 

спрямовується на конфлікти інтересів через стандарти етики та поведінки на 

державній службі. Їх закріплюють нормативно-правові акти центральних 

органів влади про управління конфліктами інтересів, що встановлюють кодекси 

та вказівки щодо поведінки та, цим самим, викладають принципи та очікувані 

моделі поведінки державних службовців, членів керівних органів суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки та державних бухгалтерів. 

Цими нормативно-правовими актами є: 

– «Принципи Нолана», видані Комітетом зі стандартів поведінки у 

публічній діяльності (15 стандартів публічного життя та 7 принципів 

публічного життя), Кодекс державної служби (The Civil Service code) – 

покладають на державних службовців ставити службовий обов’язок над 

приватним інтересів; 

– Кодекс управління державною службою, виданий Секретаріатом 

Кабінету Міністрів Сполученого Королівства, – включає частини зі 

стандартами та вимогами до державних службовців щодо розкриття інтересів, 

пов’язаних із бізнесом 

– Інструкція з управління публічними коштами, видана Казначейством 

Сполученого Королівства, – викладає заходи, що вживаються щодо державних 

бухгалтерів та членів керівних органів суб’єктів господарювання державного 
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сектору економіки у випадку виникнення конфлікту інтересів (заявляти та 

реєструвати конфлікти інтересів тощо) [143, с. 17]. 

Розглянемо положення зазначених документів більш детально. 

Декілька фундаментальних настанов щодо конфліктів інтересів містить 

Кодекс управління державною службою (The Civil Service code), який 

відповідно до ч. 8 ст. 5 Акту про конституційну реформу та урядування 

(Constitutional Reform and Governance Act 2010) формує умови служби для 

кожного державного службовця, якого він охоплює [144]. Водночас, слід мати 

на увазі те, що Кодекс управління державною службою застосовується 

субсидіарно, встановлюючи пріоритет над ним міністерських профільних 

нормативно-правових актів [145]. 

За положеннями Кодексу управління державною службою значна увага 

має бути приділена запобіганню конфліктів інтересів, як потенційного, так і 

реального. Для цього всі потенційні конфлікти інтересів, включаючи конфлікти 

з інтересами найближчих родичів, мають бути розкриті керівникам, з огляду на 

те, що безпечна дружба, подарунок, грошове надходження або загроза можуть 

незабаром перетворитись у конфлікт інтересів. На державного службовця 

покладений обов’язок негайно доповісти керівнику державної служби про 

участь у статутних капіталах господарських товариств, особистий та інший 

зв’язок із особами, якщо відносно них державний службовець або його 

державний орган здійснює владні повноваження або є вірогідність цього. Цей 

обов’язок має бути виконаний незалежно від того, чи забезпечується участь у 

статутному капіталі господарського товариства через фонд управління 

інвестиціями. Більше того, керівник державної служби має бути обізнаний із 

позаслужбовою діяльністю державного службовця, у тому числі як 

самозайнятої особи [145]. 

Узагальнення нормативних матеріалів та наукових джерел з питань 

управління конфліктами інтересів на державній службі Сполученого 

Королівства дозволяє стверджувати про те, що найбільш ефективними 

практиками є [143, с. 23–24]: 
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1) щодо запобігання: 

 органи державної влади мають затвердити кодекс поведінки 

державного службовця та регулярно перевіряти діяльність їх державних 

службовців на відповідність його положенням; 

 зазначені положення мають максимально докладно та конкретно 

позначити ситуації із конфліктом інтересів (відокремити їх від таким, що ними 

не є), а також наслідки порушень вимог до поведінки в умовах конфлікту 

інтересів; 

2) щодо виявлення, розуміння та управління конфліктами інтересів: 

 зусилля спрямовуються на створення обстановки відкритості та 

прозорості, кожен має розуміти те, що необхідно робити, якщо виник конфлікт 

інтересів, та бути впевненим, що рішення керівництва буде ефективним та 

справедливим; 

 пріоритетом є виявлення та управління конфліктами інтересів, а не 

боротьба із ними; 

 заходи запобігання та врегулювання конфліктів інтересів мають 

відображати ризик та наслідки їх виникнення, особливо у сферах публічних 

закупівель та роботи з персоналом, вони мають відповідати закону та включати 

прогресивні практики; 

 приватні інтереси, які можуть вплинути на рішення державного 

службовця (насамперед, щодо договорів, формування та реалізації політики), а 

також подарунки та інші активи позаслужбового походження мають бути 

висвітлені; 

 встановлюються зрозумілі та передбачувані правила усунення 

державного службовця від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті, а також, за відповідних обставин, 

відчуження прав на певні об’єкти, заборона займатись певною діяльністю, 

переведення, відставка; 

 заохочуються перевірки стану дотримання законодавства про 

конфлікт інтересів в окремих державних органах та їх підрозділах, а також 
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співпраця із державними службовцями, які повідомляють про інших державних 

службовців, які є причетними до порушень правил поведінки поведінки у 

ситуації, коли виникає конфлікт інтересів; 

 запроваджуються ефективні та пропорційні санкції за зазначені 

порушення. 

7. Сполучені Штати Америки 

Іншим джерелом прогресивних правових інструментів запобігання, 

виявлення та врегулювання ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів, є 

законодавство Сполучених Штатів Америки. 

Автори досліджень у сфері державної служби США констатують те, що 

кожна із трьох ланок федеральної влади США розробила програми управління 

конфліктами інтересів державних службовців, які до неї належать. При цьому, 

найбільш глибоко опрацьованими та багаточисленними визнаються програми 

управління конфліктами інтересів представників виконавчої влади [124, с. 232]. 

Огляд антикорупційного законодавства США та пов’язаних із ним 

аналітичних матеріалів показав, що засобами та способами запобігання та 

врегулювання конфліктів інтересів у діяльності державних службовців є: 

а) дискваліфікація на підставі ч. «a» ст. 208 глави 11 «Хабарництво та 

конфлікт інтересів» розділу І «Злочини» книги 18 «Злочини та кримінальний 

процес» Кодексу США (The United States Code), яка забороняє державним 

службовцям брати участь у справах, у яких мають приватний інтерес вони, їхні 

близькі особи, бізнес-партнери або особи, із якими вони досягли згоди про 

майбутнє працевлаштування (невжиття цих заходів тягне за собою, зокрема, за 

ініціативою прокуратури накладення штрафу у розмірі від $ 50,000 та/або 

ув’язнення на строк до 5 років, залежно від обставин справи та розміру шкоди), 

крім випадків, якщо: 

 державний службовець перед тим звернеться до керівника державної 

служби за роз’ясненням суті завдання, яке він має виконати в інтересах служби, 

повністю розкриє свій приватний інтерес та отримає письмове повідомлення 
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про те, що такий інтерес не є настільки істотним, щоб вважати його таким, що 

може вплинути на якість роботи цього державного службовця; 

 за наказом Директора Управління урядовою етикою (Director of the 

Office of Government Ethics), що застосовується до всіх державних службовців 

або їх частини та опубліковане у Федеральному реєстрі (Federal Register), такий 

фінансовий інтерес визнаний занадто далеким та неістотним, щоб вплинути на 

доброчесність державного службовця; 

 спеціальний урядовий працівник, який є членом дорадчого комітету у 

розумінні Закону про Федеральний дорадчий комітет (Federal Advisory 

Committee Act), після подання розкриття приватного інтересу згідно із Законом 

про урядову етику (Ethics in Government Act) від 1978 р. буде визнаний його 

керівником таким, потреба у послугах якого переважує наслідки конфлікту 

інтересів; 

 приватний інтерес виникнув виключно у зв’язку з народженням 

дитини [146]; 

б) дискваліфікація на підставі ст. 2635.502 підрозділу 2635 розділу 5 

глави XVI книги 5 Електронного кодексу федеральних нормативно-правових 

актів (Electronic Code of Federal Regulations), яка зобов’язує державного 

службовця у випадку, якщо розумна людина доходить до переконання у тому, 

що об’єктивність та неупередженість цього державного службовця зазнала 

впливу через конфлікт інтересів (що був породжений приватним інтересом 

державного службовця, що ґрунтується на його особистих справах, у тому 

числі пов’язаними із його участю у тій чи іншій громадській організації; 

особистому зв’язку із членом його домогосподарства; стосунках із особою, яка 

упродовж останнього року була його роботодавцем, або особою, із якою 

державний службовець має намір встановити договірні або інші цивільно-

правові відносини), припинити участь у розгляді та вирішенні відповідного 

питання із одночасним зверненням до уповноваженого працівника державного 

органу за затвердженням відсторонення або надання дозволу на продовження 

участі у цій справі; 



164 

в) дискваліфікація на підставі ст. 2635.503 підрозділу 2635 розділу 

5 глави XVI книги 5 Електронного кодексу федеральних нормативно-правових 

актів у зв’язку із тим, що у справі бере участь колишній роботодавець до 

спливу двох років після звільнення державного службовця з попереднього 

місця роботи [147]; 

г) дискваліфікація на підставі Виконавчого указу Президента США 

«Зобов’язання, пов’язані з етикою, для працівників виконавчої гілки» від 

28 січня 2017 р. № 13770 через те, що працівник виконавчої гілки у проміжку, 

тривалістю два роки до призначення на посаду, лобіював рішення з питань, які 

він має розглянути у статусі державного службовця, – на строк два роки після 

призначення на посаду [148]; 

д) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті (відвід) – за рішенням керівника 

державного органу в силу того, що конфлікт інтересів є реальним та може мати 

вирішальне негативне значення на результат, а завдання може бути передане на 

виконання іншого державного службовця [149]; 

е) добровільне оплачуване позбавлення права власності на об’єкт, з яким 

пов’язаний конфлікт інтересів, – на підставі ст. 1043 підрозділу 2635 розділу 5 

глави XVI книги 5 Електронного кодексу федеральних нормативно-правових 

актів [147]; 

ж) передання майна, володіння яким породжує конфлікт інтересів, у 

кваліфіковану диверсифіковану довірчу власність таким чином, щоб рішення, 

дії або бездіяльність державного службовця прямо та передбачувано не 

впливала на цінність активів (допускається створення кваліфікованого трасту 

під контролем Управління урядовою етикою або спрямування майна до 

кваліфікованого сліпого трасту, який не дозволяє державному службовцю 

відслідковувати долю його активів, переданих у траст) [149]. 

Із вищезазначеного випливає необхідність подальшого дослідження 

правових інструментів запобігання, виявлення та врегулювання ситуацій, 

пов’язаних з конфліктом інтересів, за законодавство США та високий потенціал 
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таких з них, як упорядкування добровільного залишення державним 

службовцем завдання без виконання через конфлікт інтересів; індивідуальний 

підхід до управління конфліктом кожного державного службовця; 

диференціація правового регулювання запобігання та врегулювання конфліктів 

інтересів за професійною належністю державного службовця; визначення 

наслідків попереднього працевлаштування та зайняття політичною діяльністю у 

минулому; детальна регламентація передання майна у довірчу власність для 

запобігання конфліктів інтересів через його наявність. 

Підсумовуючи результати дослідження зарубіжного досвіду правового 

регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, доходимо 

висновку про те, що з метою вдосконалення правового регулювання заходів 

запобігання конфлікту інтересів в Україні доцільно використовувати досвід 

законодавства Королівства Нідерландів та Королівства Іспанія. Щодо питань, 

пов’язаних із підвищенням рівня ефективності діяльності спеціальних та 

безпосередніх суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

удосконаленням їхнього правового статусу, аргументовано, що доцільним є 

запозичення законодавчих напрацювань у цій сфері Сполучених Штатів 

Америки, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина. Крім 

того, розробляючи новий Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

доцільно запозичити позитивний досвід адміністративно-деліктного 

законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 

та Італійської Республіки. 

 

 

3.2 Перспективи розвитку нормативно-правового регулювання 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

 

 

Завдяки зробленому аналізу різноманітних наукових джерел та проблем 

реалізації на практиці положень сучасного законодавства у сфері запобігання та 
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врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі практики розгляду судами 

загальної юрисдикції справ про притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, практики врегулювання конфлікту інтересів органами 

публічної адміністрації, пропонуємо виділити три пріоритетних напрями 

подальшого розвитку законодавства у сфері запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів в Україні:  

1) деталізація правового регулювання процедур застосування заходів 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів усіма безпосередніми 

суб’єктами: органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими 

юридичними особами публічного права, громадськими радами, що утворені 

при державних органах та беруть участь у підготовці рішень із кадрових 

питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм, 

юридичними особами, які створені особами, які не є державними службовцями, 

посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги; 

2) визначення нових заходів запобігання конфлікту інтересів та подальше 

розроблення нормативно-правових актів, які б урегульовували процедури 

здійснення цих заходів;  

3) вдосконалення правового регулювання притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Вказані три напрями подальшого розвитку законодавства у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Україні можуть бути 

забезпечені шляхом:  

І. Внесення змін до основного антикорупційного Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, спрямованих на:  

1) вдосконалення нормативного визначення термінів: «конфлікт 

інтересів», «приватний інтерес», «потенційний конфлікт інтересів», «реальний 

конфлікт інтересів» у ст. 1 «Визначення термінів»;  
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2) законодавче закріплення заходів запобігання конфлікту інтересів у 

Розділі V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»; 

3) вдосконалення правового статусу безпосередніх та індивідуальних 

суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на рівні Розділу ІІ, 

який варто перейменувати, використовуючи назву «Спеціально уповноважені 

суб’єкти у сфері протидії корупції»;  

4) деталізацію та розширення кола індивідуальних суб’єктів запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів на рівні ст. 3 «Суб’єкти, на яких 

поширюється дія цього Закону»; 

ІІ. Внесення змін до: 

1) Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року; 

2) Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 

14 жовтня 2014 року; 

3) Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 

2002 року; 

ІІІ. Внесення змін до ст. 1727 «Порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів» та ст. 1729 «Невжиття заходів щодо 

протидії корупції» Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Для подальшої деталізації правового регулювання процедур застосування 

заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції необхідно також прийняття Постанову Кабінету Міністрів України 

«Про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції в Україні» [150, с. 90–92].  

Орієнтовна структура цього нормативно-правового документу має бути 

такою: 

1) загальні положення про конфлікт інтересів; 

2) повноваження суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 

3) заходи запобігання конфлікту інтересів; 

4) процедура застосування заходів запобігання конфлікту інтересів; 
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5) заходи врегулювання конфлікту інтересів;  

6) процедура застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів; 

7) дисциплінарна відповідальність за порушення вимог щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Доведено, що з метою вдосконалення правового регулювання заходів 

запобігання конфлікту інтересів в Україні доцільно використовувати досвід 

законодавства Королівства Нідерландів та Королівства Іспанія. Щодо питань, 

пов’язаних із підвищенням рівня ефективності діяльності спеціальних та 

безпосередніх суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

удосконаленням їхнього правового статусу, аргументовано, що доцільним є 

запозичення законодавчих напрацювань у цій сфері Сполучених Штатів 

Америки, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина. 

Обґрунтовано, що, розробляючи новий Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, доцільно запозичити позитивний досвід адміністративно-

деліктного законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії та Італійської Республіки. 

2. Аргументовано необхідність внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції», спрямованих на: 1) вдосконалення нормативного 

визначення термінів: «конфлікт інтересів», «приватний інтерес», «потенційний 

конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів»; 2) законодавче закріплення 

заходів запобігання конфлікту інтересів; 3) вдосконалення правового статусу 

безпосередніх та індивідуальних суб’єктів запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів; 4) деталізацію та розширення кола індивідуальних 

суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; а також доцільність 
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внесення змін до Законів України «Про державну службу», «Про Національне 

антикорупційне бюро України», «Про статус депутатів місцевих рад».  

Для подальшої деталізації правового регулювання процедур застосування 

заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції обґрунтовано необхідність прийняття Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції в Україні». 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні змісту поняття «запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції», дослідженні 

особливостей правового регулювання в чинному законодавстві України всіх 

структурних елементів механізму запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, окресленні проблем, які існують у зазначених сферах, та 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового 

регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Здобувачем 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, а саме: 

1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії 

корупції запропоновано розглядати у двох значеннях: 1) як діяльність органів 

публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного права, спрямовану 

на виявлення можливих причин виникнення конфлікту інтересів, вчасне 

усунення цих причин та вирішення конфліктної ситуації у разі виникнення 

конфлікту інтересів відповідно до вимог законодавства України; 2) як окремий 

правовий інститут підгалузі службового права адміністративного права 

України, який являє собою сукупність правових норм, спрямованих на 

врегулювання діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних 

осіб публічного права, пов’язаної із запобіганням та врегулюванням конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції.  

2. Історію дослідження запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

у вітчизняній юридичній науці та його нормативного закріплення у 

законодавстві України запропоновано розділити на чотири етапи: перший етап 

– 1991–1994 рр., другий етап – 1995–2008 рр., третій етап – 2009–2013 рр., 

четвертий етап – 2014 р. – до теперішнього часу. Встановлено, що для першого 

етапу характерна відсутність наукових досліджень, безпосередньо присвячених 

корупції, так само як і відсутність законодавчого регулювання цього питання. 
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Другий етап охарактеризовано як період відсутності нормативно-правового 

закріплення запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, під час якого, 

однак, було прийнято перший законодавчий акт, спрямований на запобігання 

корупції в Україні, та з’явилися наукові роботи узагальненого характеру, 

присвячені адміністративно-правовим аспектам боротьби з корупцією в 

Україні. Третій етап запропоновано вважати періодом стрімкого розвитку та 

реформування антикорупційного законодавства України, появи законодавчого 

закріплення загальних положень про конфлікт інтересів, адміністративної 

відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, подальшого поступового розвитку наукових досліджень 

правового регулювання окремих аспектів діяльності, спрямованої на протидію 

корупції, за відсутності уваги до нового правового інституту – запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. Четвертий етап визначено як період 

деталізації правового регулювання діяльності, пов’язаної із запобіганням та 

врегулюванням конфлікту інтересів, на рівні закону України та збереження 

тенденцій попереднього періоду в наукових дослідженнях учених-

адміністративістів.  

3. Здійснено класифікацію функцій запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції на: 1) загальні, які притаманні 

будь-якій діяльності органів публічної адміністрації; 2) спеціальні, які 

характерні для діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних 

осіб публічного права у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

До загальних функцій віднесено: 1) прогнозування; 2) планування; 3) 

координацію; 4) контроль; 5) інформаційне забезпечення; до спеціальних – 1) 

попередження та профілактику корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних із корупцією; 2) забезпечення ефективного функціонування органів 

публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного права; 3) захист 

прав людини від негативних наслідків корупції; 4) захист інтересів держави та 

територіальної громади від негативних наслідків корупції. Детально 

проаналізовано сучасний стан виконання органами публічної адміністрації та 
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іншими юридичними особами публічного права кожної з виділених функцій, 

внаслідок чого аргументовано думку про наявність в Україні дуже низького 

рівня ефективності діяльності у сфері запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції.  

До переліку принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції віднесено: 1) верховенство права; 2) законність; 

3) демократизм; 4) ефективність; 5) доброчесність; 6) прозорість; 7) соціальну 

спрямованість; 8) патріотизм; 9) плановість; 10) комплексність; 

11) стабільність; 12) контрольованість. 

4. Систему суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції визначено як сукупність взаємопов’язаних, різних за 

обсягом компетенції у сфері антикорупційної діяльності суб’єктів публічного 

права, які взаємодіють між собою та з іншим суб’єктами права, утворюючи 

відповідно внутрішні та зовнішні зв’язки, з метою запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. Уперше виділено дві нові групи суб’єктів цієї діяльності: 

1) безпосередні суб’єкти, до яких віднесено всіх юридичних осіб публічного 

права та громадські ради при органах державної влади, які здійснюють заходи, 

спрямовані на: а) недопущення конфлікту інтересів під час їх функціонування; 

б) вирішення ситуацій, пов’язаних із конфліктом інтересів, який виник; 

2) індивідуальні суб’єкти – фізичні особи, наділені організаційно-розпорядчими 

та адміністративно-господарськими повноваженнями, які зобов’язані не 

допустити виникнення конфлікту інтересів та належним чином його 

врегулювати у разі його виникнення безпосередньо у них. 

5. Встановлено, що застосувати заходи запобігання конфлікту інтересів 

можуть суб’єкти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, які 

належать до всіх шести виділених груп суб’єктів, на відміну від заходів 

врегулювання конфлікту інтересів, які здійснюють лише безпосередні та 

індивідуальні суб’єкти. Обґрунтовано, що вибір заходів врегулювання 

конфлікту інтересів повинен обов’язково здійснюватися з метою забезпечення 

оптимальної моделі збалансування інтересів: 1) фізичної особи, у якої виник 
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конфлікт інтересів; 2) безпосереднього суб’єкта врегулювання конфлікту 

інтересів; 3) інших суб’єктів права, які вступають у правовідносини з 

безпосереднім суб’єктом врегулювання конфлікту інтересів; 4) держави або 

територіальної громади.  

6. З метою підвищення ефективності адміністративної відповідальності за 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі 

її розгляду як засобу запобігання конфлікту інтересів запропоновано зміни до 

ч. 1 ст. 1727 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді 

доповнення санкції цієї частини ще одним видом адміністративного стягнення 

– попередженням. З метою забезпечення можливості притягнення до 

адміністративної відповідальності не лише індивідуальних суб’єктів 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, але й уповноважених осіб 

безпосередніх суб’єктів, відповідальних за врегулювання конфлікту інтересів, 

запропоновано диспозицію ч. 1 ст. 1729 «Невжиття заходів щодо протидії 

корупції» Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в 

такій редакції: «Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи 

службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого 

самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або реального 

конфлікту», а в санкції цієї частини також передбачити ще один вид 

адміністративного стягнення – попередження. 

7. Доведено, що з метою вдосконалення правового регулювання заходів 

запобігання конфлікту інтересів в Україні доцільно використовувати досвід 

законодавства Королівства Нідерландів та Королівства Іспанія. Щодо питань, 

пов’язаних із підвищенням рівня ефективності діяльності спеціальних та 

безпосередніх суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

удосконаленням їхнього правового статусу, аргументовано, що доцільним є 

запозичення законодавчих напрацювань у цій сфері Сполучених Штатів 

Америки, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина. 
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Обґрунтовано, що, розробляючи новий Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, доцільно запозичити позитивний досвід адміністративно-

деліктного законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії та Італійської Республіки. 

8. Аргументовано необхідність внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції», спрямованих на: 1) вдосконалення нормативного 

визначення термінів: «конфлікт інтересів», «приватний інтерес», «потенційний 

конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів»; 2) законодавче закріплення 

заходів запобігання конфлікту інтересів; 3) вдосконалення правового статусу 

безпосередніх та індивідуальних суб’єктів запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів; 4) деталізацію та розширення кола індивідуальних 

суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; а також доцільність 

внесення змін до Законів України «Про державну службу», «Про Національне 

антикорупційне бюро України», «Про статус депутатів місцевих рад».  

Для подальшої деталізації правового регулювання процедур застосування 

заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції обґрунтовано необхідність прийняття Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції в Україні». 
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