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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Відповідно до умов, які ставить 
європейське співтовариство, наша держава 
зобов’язана реформувати різні сфери сус-
пільного життя. Однією з найбільш пріори-
тетних умов євроінтеграції вектору України 
є протидія корупції. Корупція затримує роз-
виток і наближення України до світового 
рівня. Одним із проявів корупції, який сьо-
годні турбує кожного пересічного громадя-
нина, є конфлікт інтересів, про що свідчать 
результати е-декларування, оприлюднені 
в цьому році. Українці розуміють, що біль-
шість високопосадовців у деклараціях 
показали статки, які не зароблені завдяки 
зарплатам, тому такий стан справ турбує все 
українське суспільство.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання конфлікту інтересів досліджу-
вали такі науковці, як І. Грабець, М. Мельник, 
А. Пашинський, Д. Сірик, С. Шатрава та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте це питання 
постійно перебуває в центрі уваги українського 
суспільства, тому потребує постійного моніто-
рингу, чому і буде присвячена наукова стаття.

Мета статті полягає в з’ясуванні особли-
востей конфлікту інтересів як причини коруп-
ції в Україні. Відповідно до поставленої мети 
необхідно виконати такі завдання: з’ясувати 
місце України у світових рейтингах щодо 
боротьби з корупцією; проаналізувати вітчиз-
няний і зарубіжний досвід щодо конфлікту 
інтересів і покарань за його виявлення; здійс-
нити порівняння попередньої та чинної нор-
мативної бази щодо покарання за виявлення 

конфлікту інтересів; навести динаміку судових 
рішень щодо зазначених порушень.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
в нашій державі відбуваються докорінні 
реформи, однією з яких є проведення децен-
тралізації, а одним з основних її завдань є 
недопущення створення політичних угру-
повань на місцевому рівні та запобігання 
проявам корупційних правопорушень і кон-
флікту інтересів.

Отже, як відомо наша держава не є лідером 
боротьби з корупцією, проте з кожним роком 
зміцнює свої позиції у даному напрямку.

За поширенням корупції та хабарництва 
Україна у 2010 році посідала передостаннє 
24-е місце серед 25 європейських держав. 
Згідно з опитуванням міжнародної аудитор-
ської компанії Ernst & Young широке поширення 
корупції в Україні визнавали 91 % підприємців 
[11]. Проте станом на 2017 рік відбулися хоч і 
не значні, проте позитивні кроки в її подоланні. 

На користь євроінтеграції впевнено свід-
чать показники колишніх республік СРСР, 
що увійшли до Євросоюзу, оскільки останні 
розмістилися у верхній частині рейтингу: 
Естонія з 69 балами посіла 26-е місце, Литва 
з 58 балами – 39-е місце, Латвія з 55 балами – 
43-е місце. А найменший рівень корупції зафік-
совано в Данії, Новій Зеландії, Фінляндії, 
Швеції, а також Норвегії та Швейцарії [13].

Як указує І. Грабець, законами України 
«Про засади державної антикорупційної полі-
тики в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2014–2017 роки», «Про запобігання коруп-
ції» та іншими законами України передбачено 
створення спеціально уповноважених орга-
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нів у сфері протидії корупції, антикорупційних 
ефективних програм; запровадження пре-
вентивних заходів; обмеження повноважень 
прокуратури сферою кримінальної юстиції; 
забезпечення достатніх гарантій незалеж-
ності в діяльності прокурорів; зміну принципів 
їх територіальної межі; реалізацію прозорих 
конкурсних засад добору кадрів та інші заходи 
з реформування органів прокуратури на основі 
європейських стандартів [1]. 

Також напрацьована достатня інституційна 
база боротьби з корупцією. Окрім традицій-
них інститутів, таких як суди та Генеральна 
прокуратура, створено спеціалізовані органи, 
серед яких Національне агентство з питань 
запобігання корупції, Національне антико-
рупційне бюро, Спеціалізована антикоруп-
ційна прокуратура. Кожен із цих органів від-
повідає за певну ділянку роботи. Наприклад, 
Антикорупційне бюро та Спеціалізована 
прокуратура є каральними органами, 
а Національне агентство з питань запобігання 
корупції має більш превентивний характер.

Отже, Україна протягом останніх років про-
робила чималу роботу в питаннях боротьби 
з корупцією, свідченням чого є посилення 
позицій у світових рейтингах і створення спе-
ціальних інститутів, які володіють усіма необ-
хідними важелями в цій боротьбі.

У більшості країн Європи корупція належить 
до кримінальних злочинів. Так само в Україні 
це явище визначається протиправним і перед-
бачає покарання.

Доки в Україні бракує зусиль для перевірки 
незначних урядовців, у Канаді суд не тільки 
усуває з посади, але й накладає грошове стяг-
нення. Наприклад, можна навести випадок 
припинення діяльності мера Торонто Р. Форта, 
якому у 2012 році інкримінували конфлікт інте-
ресів, що переплітався з громадською діяль-
ністю. Крім того, що Р. Форт був тренером 
футбольної команди, він ще виступав як депу-
тат міського зібрання та протизаконно укла-
дав угоди щодо фінансування цієї футбольної 
команди. За таке правопорушення його було 
усунуто з посади мера та відповідно до рішення 
суду на нього було накладено штраф на суму 
3150 канадських доларів.

Крім того, можна навести ще один 
приклад – звільнення американського сена-
тора-демократа Р. Менендеса з посади керів-
ника Комітету закордонних справ. У 2015 році 
він подав у тимчасову відставку, що спричи-
нено висуненням проти нього інкримінації 
в корупційних правопорушеннях. Р. Менендесу 
інкримінують конфлікт інтересів, що зумов-
лено одержанням подарунків від його друга 
лікаря-офтальмолога, що становили 1 млн 

дол. США. Тож було висунуто підозру, що його 
друг лікар фінансує Демократичну партію і 
підкуповує лобіювання в певних проблемах. 
Проте Р. Менендес наголосив, що полишає 
свою посаду тільки на час слідства [3].

Конфлікт інтересів урегульовано не тільки 
у розвинених демократичних західних держа-
вах. Наприклад, у Хорватії літом цього року 
віце-прем’єр Т. Карамарко написав заяву на 
звільнення його з посади після звинувачення 
його в конфлікті інтересів. Організація, влас-
ником якої є його дружина, надавала консал-
тингові послуги директору нафтової компанії. 
Водночас у Хорватії відбувалися судові спори 
з цієї компанією.

Крім того, у Німеччині було запідозрено 
в конфлікті інтересів президента К. Вульфа, 
який подав у відставку. Звинувачення полягало 
в тому, що йому було надано кредит за зани-
женою ставкою від банку, який належав його 
другу. Тому президент К. Вульф під час пря-
мого ефіру апелював до громадян із поданням 
у відставку.

Отже, деякі приклади із закордонного 
досвіду свідчать про те, що конфлікт інтересів 
призводить до понесення покарання осіб, що 
обіймають владні пости. Також позитивним є 
те, що в зарубіжних країнах високопосадовці 
дійсно сприймають такі діяння як порушення, 
на відміну від українських, які вважають, що це 
є нормою.

Проте і в Україні є позитивні випадки. Після 
того, як було створено Національне агент-
ство з питань запобігання корупції та активно 
в процеси боротьби з корупцією включилася 
громадськість, деякі чиновники власноруч 
подали у відставку. Наприклад, С. Пашинський 
полишив свою посаду члена наглядової ради 
«Укроборонпром». Така заява допомогла йому 
практично ухилитися від звинувачення в оче-
видному конфлікті інтересів. 

Також варто зазначити, що конфлікт інте-
ресів спостерігається не тільки в центральних 
органах влади, але й на місцях. Наприклад, 
на Вінниччині у 2016 році дали маху три депу-
тати обласної ради. Кондитер Г. Вацак та агра-
рій Є. Звєрков із «Солідарності» проголосу-
вали за присвоєння собі почесної відзнаки 
«За заслуги перед Вінниччиною». Радикал 
Т. Кобець теж проголосував за ту саму відзнаку, 
тільки для свого батька. Згідно з положенням 
усі нагороджені повинні отримати по 5 тис грн 
з бюджету, а це – пряме порушення антикоруп-
ційного законодавства, конфлікт інтересів [2]. 

Досвід України засвідчує, що інкримінація 
конфлікту інтересів особливо не відобража-
ється на просуванні на службі головних урядов-
ців. Наприклад, улітку цього року Генеральна 
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прокуратура України розпочала слідство 
про конфлікт інтересів під час виконання служ-
бових обов’язків А. Аваковим. Міністерство 
внутрішніх справ провадило розслідування 
щодо народного депутата І. Котвіцького, друга 
та соратника А. Авакова. Котвіцькому інкри-
мінували незаконне вивезення за кордон 
40 млн дол. США у 2015 році. 

С.О. Шатрава вказує, що в умовах сього-
дення в суспільній свідомості реалізація особи-
стих інтересів державними службовцями вва-
жається такою, що порушує загальноприйняті 
моральні норми і призводить до корупції. Це, 
у свою чергу, вимагає вдосконалення етич-
них засад діяльності державних службовців і 
відповідних механізмів недопущення реаліза-
ції таких інтересів державними службовцями 
з використанням службових повноважень, 
а також заходів юридичної відповідальності 
за порушення етичних засад державної служби 
[12]. З цією думкою неможливо не погодитися, 
оскільки питання етики в урядових колах роз-
глядається під прицілом громадськості і спри-
чиняє постійне обурення. Саме конфлікт інте-
ресів є питанням етичним і таким, яке потребує 
морального та особистого виховання. Проте 
держава повинна регламентувати це питання. 

Для регулювання конфлікту інтересів ство-
рено достатню нормативно-правову базу, 
інституційне середовище та здійснюються від-
повідні заходи щодо уникнення цього явища. 

Серед кроків, які поступово наближають 
нас до подолання корупції, було прийняття 
законів України «Про запобігання корупції» 
від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII [6], «Про 
Національне антикорупційне бюро України» 
від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII [9], «Про 
засади державної антикорупційної полі-
тики в Україні (Антикорупційна стратегія)  
на 2014–2017 роки» від 14 жовтня 2014 року 
№ 1699-VII [7], «Про Національну поліцію» 
від 2 липня 2015 року № 580-VIII [7] та інших 
нормативних документів.

На нашу думку, прийняття цих законів є 
одним із пріоритетних напрямів розвитку 
України. 

Проте досі жоден із вище згаданих законів 
не зумів перебороти корупцію в Україні.

 – Головними невирішеними проблемами 
в цій галузі сфері є такі: 

 – неефективна співпраця України з іншими 
країнами щодо формування узгодженої полі-
тики боротьби з корупцією; 

 – неналежна реалізація Україною міжна-
родних вимог стосовно співпраці держави 
із суспільством у реалізації антикорупційної 
політики (незважаючи на те, що прийнято 
цілу низку нормативно-правових докумен-
тів, жоден із них не визначає чіткої системи 
взаємодії держави з громадськими організа-
ціями щодо боротьби з корупцією; не здійс-
нюється або затримується реалізація анти-
корупційних рекомендацій громадських 
організацій; брак нормативних документів 
щодо методики оцінювання рівня корумпо-
ваності відповідно до стандартів ООН, роз-
роблення яких передбачено Законом України 
«Про засади державної антикорупційної полі-
тики в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2014–2017 роки»); 

 – посилення корупціогенних чинників 
у виборчих законодавчих актах (недосконале 
законодавство стосовно спонсорства вибор-
чої кампанії та політичної партії, брак відпо-
відного правового регулювання стосовно від-
вертання конфлікту інтересів у осіб, які беруть 
участь у виборах. 

Усе це зумовлено недосконалим урегу-
люванням конфлікту інтересів попереднім 
законом. Таке сумарне і невиразне пояснення 
врегулювання дало змогу урядовцям здійсню-
вати різноманітні маніпуляції, а під час вира-
ження конфлікту інтересів уникнути відпові-
дальності. Закон України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII є 
більш змістовним і містить список визначе-

Таблиця 1
Порівняння заходів запобігання конфлікту інтересів, передбачених  

попереднім і чинним законодавством*

Попередній закон [8] Чинний закон [6]

Уживати заходів щодо  
недопущення будь-якої мож-

ливості виникнення  
конфлікту інтересів

Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенцій-
ного конфлікту інтересів

Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відпо-
відного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень

Невідкладно в письмовій 
формі повідомляти безпосе-
реднього керівника про наяв-

ність конфлікту інтересів

Обмеження доступу особи до певної інформації

Перегляд обсягу службових повноважень особи

Переведення особи на іншу посаду

Звільнення особи
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них заходів, за допомогою яких відбувається 
зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів.

У таблиці 1 наведено заходи щодо запо-
бігання конфлікту інтересів у попередньому 
законі і в чинному.

Отже, як бачимо, чинне законодавство 
створює більш якісне правове поле щодо 
покарання за конфлікт інтересів, що свідчить 
про ефективність зусиль, які здійснює україн-
ська влада на шляху до євроінтеграції. Також 
варто наголосити, що Закон України «Про 
запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. 
№ 1700-VII розкриває систему вживання вище 
згаданих заходів у діяльності.

Отже, сьогодні будь-яка посадова особа 
ухвалює рішення не тільки щодо задоволення 
власних інтересів, користуючись посадою, 
але й стосовно готовності розплати своєю 
посадою у разі повідомлення про конфлікт 
інтересів.

Отож конфлікт інтересів є одним із найбільш 
поширених видів корупційних схем в Україні. 
Крім того, більшість громадян не тямить, що 
саме «родинні відносини» в Україні стриму-
ють економічне зростання і подолання тягаря 
попередніх помилок. Проте позитивні зру-
шення, які зробила Україна на шляху до подо-
лання корупції, посилюють імідж нашої країни 
та дають змогу вийти на новий рівень боротьби 
з корупцією.

Висновки. Проведене дослідження дало 
змогу дійти висновків, що наша держава 
не є лідером боротьби з корупцією, проте 
з кожним роком зміцнює свої позиції в цьому 
напрямі. Україна протягом останніх років про-
робила чималу роботу в питаннях боротьби 
з корупцією, свідченням чого є посилення 
позицій у світових рейтингах і створення спе-
ціальних інститутів, які володіють усіма необ-
хідними важелями в цій боротьбі. Приклади 
із закордонного досвіду свідчать про те, що 
конфлікт інтересів призводить до понесення 
покарання осіб, що обіймають владні пости. 
Також позитивним є те, що в зарубіжних кра-
їнах високопосадовці дійсно сприймають такі 
діяння, як порушення, на відміну від укра-
їнських, які вважають що це є нормою. Для 
регулювання конфлікту інтересів створено 
достатню нормативно-правову базу, інститу-
ційне середовище та здійснюються відповідні 
заходи щодо уникнення цього явища. Нове 
законодавство створює більш якісне правове 

поле щодо покарання за конфлікт інтересів, що 
свідчить про ефективність зусиль, які здійснює 
українська влада на шляху до євроінтеграції. 

Перспективами подальших розвідок 
у цьому напрямі буде напрацювання типових 
заходів щодо усунення конфлікту інтересів 
високопосадовцями.
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