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частиною тих невирішених питань, які потребують теоретичного та 
нормативного врегулювання вже сьогодні.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
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На державних службовців в Україні покладено надзвичайно соціа-

льно важливі функції з практичного виконання завдань і функцій 
держави та забезпечення реалізації державної політики, виконання 
загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання 
законів та інших нормативно-правових актів [1]. В залежності від 
органу, в якому державний службовець займає посаду, а також кола 
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службових обов’язків, виникають ситуації, в яких в руках однієї особи 
може бути зосереджено велике коло повноважень. Таким чином, 
державні службовці, зосередивши в своїх руках практичне виконання 
функцій держави, створюють певну монополію у прийнятті рішень, що 
належать до їх компетенції як представників держави, що в свою чергу, 
провокує загрози використання ними службового становища за влас-
ними інтересами, зловживаючи наданою їм владою та наділеними 
повноваженнями [4, с. 2].  

Зважаючи на це, важливим є питання не допущення зловживання 
державними службовцями довірених ним державою повноважень з 
особистих приватних інтересів, або в інтересах третіх осіб. В процесі 
модернізації державної служби в Україні, а також прийняття антикоруп-
ційного законодавства, в нашій державі було на нормативному рівні 
закріплено поняття реального та потенційного конфлікту інтересів. Так, 
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», 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 зазначених 
повноважень, реальний конфлікт інтересів – суперечність між приват-
ним інтересом особи та її службовими чи представницькими повнова-
женнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначе-
них повноважень [2]. Таким чином, конфліктом інтересів є ситуація, в 
якій службовець при виконанні своїх професійних обов’язків у чомусь 
заінтересований особисто (має приватний інтерес) та це не обов’язково є 
причиною прийняття ним неправомірного рішення або вчинення не-
правомірного діяння, проте здатне до цього призвести [5, с. 97]. Законода-
вче закріплений поділ конфлікту інтересів на потенційний та реальний 
зумовлено природою цього правового явища, а також шляхами його 
усунення, в залежності від різновиду.  

Оскільки державна служба – це публічна служба, яка здійснюється 
від імені держави і передбачає реалізацію державно-владних повнова-
жень, то й вимоги, правила, заборони й обмеження мають передбача-
тися виключно державою [3, с. 35]. Так, Законом України «Про запобі-
гання корупції» закріплено перелік дій, які необхідно виконувати 
державному службовцю, з метою запобігання та врегулювання конфлі-
кту інтересів. Державний службовець зобов’язаний повідомляти не 
пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи по-
винна була дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного 
конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебуван-
ня на посаді, яка не передбачає наявності у нього безпосереднього 
керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство 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 потенційно-
го конфлікту інтересів [2].  
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Аналізуючи зазначені норми законодавства стає зрозумілим, що са-
ме на державному службовці, як на особі, на яку покладено практичне 
виконання завдань і функцій держави, лежить обов’язок самостійно 
виявляти реальний та потенційний конфлікт інтересів та вживати 
необхідних для його уникнення дій. Зважаючи на природу конфлікту 
інтересів та його особистий для можливого суб’єкта порушення харак-
тер, виникають реальні складнощі для державних службовців у його 
своєчасному виявленні та недопущенні. Саме тому, дуже важливим є 
питання постійного особистого підвищення рівня антикорупційної 
обізнаності та свідомості. Варто зазначити, що на сьогодні в Україні 
створено Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – 
НАЗК), яке є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикору-
пційну політику. Саме НАЗК розроблено методичні рекомендації, 
навчальні відео-курси, онлайн навчання з питань конфлікту інтересів, 
які оприлюднено на офіційному сайті агентства. Крім того, будь-яка 
особа може звернутись до НАЗК на телефон гарячої лінії, шляхом ство-
рення онлайн-звернення через особистий кабінет декларанта з метою 
консультації, в тому числі щодо конфлікту інтересів. 

Таким чином, питання уникнення конфлікту інтересів державним 
службовцем є досить індивідуальним та в більшості своїй залежить від 
органу, кола обов’язків та займаної посади. Однак, слід зазначити, що 
державою, у особі НАЗК, вживається комплекс дій, спрямованих на 
підвищення антикорупційної свідомості державних службовців та їх 
максимального інформування і підтримки в таких важливих питаннях, 
як конфлікт інтересів.  
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