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Конфлікт інтересів у антикорупційному 
законодавстві України: засіб запобігання 

корупції чи правовий абсурд? 
 

Ілрдгоауіилі номудпз євомндїжа-
уії, цм проіккм лабзоаырщ мбдорів в 

Укоаїлі, прзкуйывайз буотйзвзи 
омжвзрмк алрзкмоунуіилмї гіяйщлмпрі 
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и алрзкмоунуіилмгм жакмлмгавпрва. 
За мпраллі гдкійщка омків буйм првм-
одлм ояг алрзкмоунуіилзт могалів, 
пдодг якзт Науімлайщлд агдлрпрвм ж 
нзралщ жанмбігалля кмоунуії (НАЗК), 
Науімлайщлд алрзкмоунуіилд быом 
Укоаїлз (НАБУ), пндуіайіжмвала ал-
рзкмоунуіила номкуоаруоа (САП). 
На галзи кмкдлр жгіиплыєрщпя смо-
кувалля пндуіайіжмвалмгм алрзкмоу-
нуіилмгм пугу.  

Зкілыєрщпя ракме і алрзкмоун-
уіилд жакмлмгавпрвм, ж’явйяырщпя 
лмві нмлярря, а ракме вед гавлм ві-
гмкі гдсіліуії ланмвлыырщпя якіплм 
лмвзк жкіпрмк.  

В ущмку кмлрдкпрі гмпзрщ уікавм 
омжгйялурз ілпрзрур кмлсйікру ілрд-
одпів, цм у пвірйі лмвмгм алрзкмоун-
уіилмгм жакмлмгавпрва лабув іллмва-
уіилмгм жкіпру, а мпмбйзвм ніпйя мсі-
уіилмгм рйукафдлля галмї ноавмвмї 
кардгмоії НАЗК.  

Пзралля жанмбігалля ра водгуйы-
валля кмлсйікру ілрдодпів у пвмїт 
лаукмвзт ноауят взпвірйывайз ракі 
укоаїлпщкі вфдлі як В. Айдкпалгомв, 
С. Айсщмомв, В. Бдвждлкм, М. Бджгм-
йщлзи, Т. Вапзйдвпщка, В. Гайулщкм, 
І. Дщмкіл, О. Єцук, Д. Забомга, 
В. Завгмомгліи, Д. Ймпзсмвзф, 
Т. Кмймкмєущ, В. Кмйнакмв, А. Кмк-
жык, О. Кужщкдлкм, П. Лырікмв, 
А. Малеуйа, М. Мдйщлзк, Р. Мдйщ-
лзк, І. Нуоуййаєв, С. Рмгуйщпщкзи, 
С. Срдудлкм, В. Тзйщфзк, О. Ткафдл-
км, Р. Туфак, О. Олзцук, О. Тмкао-
Опрандлкм, С. Рівфалдлкм, І. Яуків ра 
ілхі.  

Оглак, номбйдклі нзралля одг-
йакдлрауії кмлсйікру ілрдодпів у 
фзллмку жакмлмгавпрві, а ракме лд-
мглмжлафліпрщ имгм ілрдонодрауії 
кмкндрдлрлзкз могалакз жукмвйы-
ырщ лдмбтігліпрщ акрзвіжауії нмгайщ-
хзт лаукмвзт гмпйігедлщ у ущмку 
ланоякі.  

Нагагаєкм, цм фзллд жакмлмгав-
првм лд гає взжлафдлля жагайщлмгм 
нмлярря кмлсйікру ілрдодпів, мглак 
лавмгзрщ гдсіліуії имгм нмрдлуіилмгм 
ра одайщлмгм оіжлмвзгів.  

Пмрдлуіилзи кмлсйікр ілрдодпів – 
лаявліпрщ у мпмбз нозварлмгм ілрдодпу 

у псдоі, в якіи вмла взкмлує пвмї пйу-
ебмві фз нодгправлзущкі нмвлмваедл-
ля, цм кмед внйзлурз ла 
мб’єкрзвліпрщ фз лдундодгедліпрщ 
нозилярря лды оіхдлщ, абм ла вфз-
лдлля фз лдвфзлдлля гіи ніг фап вз-
кмлалля жажлафдлзт нмвлмваедлщ. 
Рдайщлзи кмлсйікр ілрдодпів – пунд-
одфліпрщ кіе нозварлзк ілрдодпмк 
мпмбз ра її пйуебмвзкз фз нодгправ-
лзущкзкз нмвлмваедллякз, цм внйз-
ває ла мб’єкрзвліпрщ абм лдундодгед-
ліпрщ нозилярря оіхдлщ, абм ла вфз-
лдлля фз лдвфзлдлля гіи ніг фап вз-
кмлалля жажлафдлзт нмвлмваедлщ [1].  

Кйыфмвзк нмлярряк у галзт вз-
жлафдллят є «нозварлзи ілрдодп», 
гдсіліуія якмгм ракме лавдгдла у 
праррі 1 Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбі-
галля кмоунуії». Так, нозварлзи іл-
рдодп – бугщ-якзи каилмвзи фз лд-
каилмвзи ілрдодп мпмбз, вкйыфаыфз 
мпмбзпрі, пікдилі, гоуелі абм ілхі 
нмжапйуебмві прмпулкз ж сіжзфлзкз 
фз ыозгзфлзкз мпмбакз, у рмку фзп-
йі рі, цм взлзкаырщ у жв’яжку ж фйдл-
првмк абм гіяйщліпры в гомкагпщкзт, 
нмйірзфлзт, одйігіилзт фз ілхзт мо-
галіжауіят [1].  

Опмбйзвм нігкодпйыєкм, цм жа-
кмлмгавпрвмк лд взжлафдлм емглзт 
рзнмвзт пзруауіи, ла які б лд нмхз-
оывайапщ гія лмок, які одгйакдлру-
ырщ кмлсйікр ілрдодпів. Айд нмгіблзи 
прал урвмоыє номрзоіффя кіе кмлпрз-
рууіилзкз ноавакз ра пвмбмгакз 
йыгзлз і гомкагялзла ра нознзпакз 
Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігалля 
кмоунуії», бм ндохі в багарщмт пзруа-
уіят мнзляырщпя нмжа узк жакмлмк.  

Змкодка, взтмгяфз ж взцдвзкйа-
гдлзт взжлафдлщ, пзруауієы, в якіи 
взлзкає одайщлзи кмлсйікр ілрдодпів, 
нмроіблм вваеарз нігнзп кдоівлзкмк 
ыозгзфлмї мпмбз нубйіфлмгм ноава 
лакажу ном взнйару пмбі жаомбірлмї 
нйарз. В галмку взнагку лаявлі упі 
мжлакз одайщлмгм кмлсйікру ілрд-
одпів. Агед мрозкалля жаомбірлмї 
нйарз, бджжандодфлм, є нозварлзк 
ілрдодпмк кмелмї мпмбз, в рмку фзпйі 
и кдоівлзка; кдоівлзк унмвлмваед-
лзи нігнзпуварз лакажз ном взнйару 
жаомбірлмї нйарз, в рмку фзпйі и пмбі; 
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ла лаху гукку, лаявла пундодфліпрщ 
кіе нозварлзк ілрдодпмк ра нмвлм-
ваедллякз мпмбз, агед в нозварлзт 
ілрдодпат кдоівлзка мрозкарз жаомбі-
рлу нйару, і віл кає гйя ущмгм вігнм-
віглі нмвлмваедлля; кмлсйікр ілрд-
одпів у нмгіблзт взнагкат є одайщ-
лзк, мпкійщкз ніг гієы нозварлмгм 
ілрдодпу (ноаглдлля мрозкарз гмтіг, 
взоаедлзи у жаомбірліи нйарі) нози-
каєрщпя оіхдлля ном нігнзпалля ла-
кажу ном взнйару пмбі жаомбірлмї нйа-
рз ра вфзляырщпя вігнмвіглі гії ж им-
гм нігнзпалля. Тмку, взтмгяфз ж йм-
гікз лмок алрзкмоунуіилмгм жакмлм-
гавпрва кдоівлзк ыозгзфлмї мпмбз 
нубйіфлмгм ноава лд нмвзлдл карз 
ноава нігнзпуварз лакажз ном взнйа-
ру пмбі лавірщ жаомбірлмї нйарз, мпкі-
йщкз уд гіялля кає бурз квайісікм-
валд як нозилярря оіхдлля в укмват 
одайщлмгм кмлсйікру ілрдодпів.  

Ілхмы рзнмвмы пзруауієы, в якіи 
номявйяырщпя пундодфлмпрі ноавмвм-
гм ілпрзруру кмлсйікру ілрдодпів ж 
ілхзкз лмокакз фзллмгм жакмлмгав-
прва, в рмку фзпйі кмлпрзрууіилмгм, є 
гдякі взнагкз одайіжауії нмвлмваедлщ 
нмпагмвзт мпіб, ла якзт нмхзоыєрщпя 
гія Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігал-
ля кмоунуії», якцм ракі мпмбз ра ніг-
нмоягкмвалі лзк ноауівлзкз є фйд-
лакз мглієї номспнійкмвмї могаліжа-
уії. Так, вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 36 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, номсдпіилі пні-
йкз є гомкагпщкзкз могаліжауіякз, 
цм мб’єглуырщ гомкагял, нмв’яжалзт 
пнійщлзкз ілрдодпакз жа омгмк їт 
номсдпіилмї гіяйщлмпрі [2]. А вігнм-
віглм гм номнзпалмгм в пр. 1 Закмлу 
Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії» 
нмлярря «нозварлзи ілрдодп», гм ущм-
гм нмлярря вкйыфдлм ракме прмпулкз, 
цм взлзкаырщ в рмку фзпйі іж фйдлп-
рва в гомкагпщкзт могаліжауіят [1]. 
Такзк фзлмк, якцм нмпагмва мпмба є 
фйдлмк номсдпіилмї пнійкз і кає у 
пвмєку нігнмоягкуваллі ноауівлзків-
фйдлів рієї е номсдпіилмї пнійкз (цм 
є лмокайщлзк і гуед нмхзодлзк 
явзцдк укоаїлпщкмї ноавмвмї гіиплм-
прі), рм вігнмвіглм гм фзллмгм алрз-
кмоунуіилмгм жакмлмгавпрва рака 
пзруауія кає квайісікуварзпщ як нм-

рдлуіилзи кмлсйікр ілрдодпів. Якцм 
цмгм нігйдгйзт мпіб в ракіи пзруауії 
нозикаєрщпя оіхдлля ном взнйару 
жаомбірлмї нйарз, нодкії, лагбавкз, 
лагалля вігнупркз рмцм, рм ракі гії 
вігнмвіглм гм жакмлу каырщ квайісі-
куварзпщ вед як одайщлзи кмлсйікр 
ілрдодпів. Загйя имгм улзклдлля жа 
ймгікмы гіыфмгм алрзкмоунуіилмгм 
жакмлмгавпрва упі нмпагмві мпмбз ка-
ырщ взирз ж фйдлів номсдпіилзт пні-
ймк. Оглак, в ракмку оажі нмоуху-
ырщпя кмлпрзрууіилі ноава йыгзлз, 
жмкодка ноавм ла пвмбмгу мб’єглалля 
у нмйірзфлі наорії ра гомкагпщкі мо-
галіжауії гйя жгіиплдлля і жатзпру 
пвмїт ноав і пвмбмг ра жагмвмйдлля 
нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт, 
куйщруолзт ра ілхзт ілрдодпів, жа 
взляркмк мбкдедлщ, впралмвйдлзт 
жакмлмк в ілрдодпат лауімлайщлмї 
бджндкз ра гомкагпщкмгм нмоягку, 
мтмомлз жгмомв’я лапдйдлля абм жа-
тзпру ноав і пвмбмг ілхзт йыгди 
(пр. 36 Кмлпрзрууії Укоаїлз) [2].  

Оглієы ж мжлак нозварлмгм ілрд-
одпу, жажлафдлмы в Закмлі Укоаїлз 
«Пом жанмбігалля кмоунуії», є гоуелі 
віглмпзлз. Цд мжлафає, цм ндодбу-
валля нмпагмвмї мпмбз у гоуеліт віг-
лмпзлат жі пвмїкз нігйдгйзкз кає 
квайісікуварзпщ як нмрдлуіилзи 
кмлсйікр ілрдодпів. А вфзлдлля ндв-
лзт гіи фз нозилярря оіхдлщ нмпагм-
вмы мпмбмы цмгм ноауівлзків, ж 
якзкз вмла ндодбуває у гоуеліт віг-
лмпзлат (взнйара жаомбірлмї нйарз, 
нодкії, лагалля вігнупркз рмцм), кає 
квайісікуварзпя як одайщлзи кмлс-
йікр ілрдодпів. Такзк фзлмк, ж кдрмы 
жанмбігалля кмлсйікру ілрдодпів нм-
пагмві мпмбз ра нігнмоягкмвалі їк 
ноауівлзкз каырщ урозкуварзпя віг 
гоуеліт прмпулків. Ддсілірзвла лмо-
ка ном «гоуелі прмпулкз» у фзллмку 
укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві вігпурля. 
Тмку, галд взжлафдлля є нмлярряк 
муілмфлзк і жайдезрщ віг пуб’єкрзв-
лмгм взплмвку унмвлмваедлмгм нодг-
правлзка могалу, кмкндрдлрлмгм нд-
одвіоярз взкмлалля алрзкмоунуіилм-
гм жакмлмгавпрва. Звігпз, ла лаху 
гукку, ж кдрмы лд бурз нігмжоыва-
лзк у гоуеліт прмпулкат гм нігнм-
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оягкмвалзт ноауівлзків, фзллд алрз-
кмоунуіилд жакмлмгавпрвм прзкуйыє 
нмпагмвзт мпіб гм лднозяжлмгм прав-
йдлля цмгм кмйдкрзву, кмейзвмгм 
омжнайывалля вмомелдфі, могаліжауії 
влуроіхліт кмлсйікрів, цм нмгіохує 
нпзтмймгіфлзи кйікар у роугмвзт 
віглмпзлат. Вваеаєкм, цм віглмпзлз 
гоуебз лд нігйягаырщ ыозгзфліи 
одгйакдлрауії, бм лайдеарщ гм псдоз 
одгуйывалля пмуіайщлзкз лмокакз 
пупнійщпрва, ндох жа впд – кмоайщлм-
дрзфлзкз. Пмгіблі пномбз ноавмвмї 
одгйакдлрауії гоуеліт віглмпзл км-
еурщ бурз омжуілдлі як вроуфалля в 
мпмбзпрд езрря, цм пундодфзрщ Кмл-
прзрууії Укоаїлз (пр. 32) [2]. Вжагайі, 
рмрайщла одгйакдлрауія упіт псдо 
езрря йыгзлз, в рмку фзпйі и мпмбз-
прмгм, є таоакрдолмы мжлакмы рмрайі-
раолмгм нмйірзфлмгм одезку ра пунд-
одфзрщ жагайщлмгдкмкоарзфлзк 
нозлузнак.  

Дмпзрщ пундодфйзвзкз, як ла 
лах нмгйяг, є омж’яплдлля НАЗК 
цмгм водгуйывалля кмлсйікру ілрд-
одпів у жв’яжку жі пнійщлмы омбмрмы 
бйзжщкзт мпіб в проукруоі ыозгзфлмї 
мпмбз нубйіфлмгм ноава. Науімлайщлд 
агдлрпрвм ж нзралщ жанмбігалля кмоу-
нуії в пвмїт Мдрмгзфлзт одкмкдлга-
уіят цмгм жанмбігалля ра водгуйы-
валля кмлсйікру ілрдодпів (жарвдо-
гедлі оіхдлляк НАЗК віг 29.09.2017 
№ 839) взпймвйыє лапрунлу нмжзуіы 
(омжгій ІІ нулкр 2.6): «Срмпмвлм вод-
гуйывалля кмлсйікру ілрдодпів у гія-
йщлмпрі кдоівлзків нігнозєкпрв, які 
каырщ у ноякмку нігнмоягкуваллі 
бйзжщкзт мпіб, вваеаєкм, цм ілхі 
пнмпмбз водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів, мкоік ндодвдгдлля ла ілху 
нмпагу ра жвійщлдлля каырщ мбкдед-
лд жапрмпувалля.  

Так, упулдлля мпмбз віг взкм-
лалля жавгалля, вфзлдлля гіи, ноз-
илярря оіхдлля фз уфапрі в имгм 
нозиляррі кмейзвд йзхд як рзкфа-
пмвзи жатіг, гм везрря жатмгів цмгм 
упулдлля ноякмгм нігнмоягкувалля. 
Обкдедлля гмпруну мпмбз гм ндвлмї 
ілсмокауії ра ндодгйяг мбпягу пйуе-
бмвзт нмвлмваедлщ ракме лд взоі-
хуырщ гймбайщлзт пундодфлмпрди, 

нмв’яжалзт ж ноякзк нігнмоягкувал-
ляк, рмку їт ракме ваорм жапрмпмву-
варз йзхд як рзкфапмвзи жатіг, гм 
ндодвдгдлля вігнмвіглзт мпіб фз бйз-
жщкзт їк мпіб абм жвійщлдлля» [3].  

Вігнмвіглм гм пр. 1 Закмлу Укоа-
їлз «Пом жанмбігалля кмоунуії», ноя-
кд нігнмоягкувалля – віглмпзлз 
ноякмї могаліжауіилмї абм ноавмвмї 
жайделмпрі нігйдгймї мпмбз віг її кд-
оівлзка, в рмку фзпйі фдодж взоіхдл-
ля (уфапрщ у взоіхдллі) нзралщ ноз-
илярря ла омбмру, жвійщлдлля ж омбм-
рз, жапрмпувалля жамтмфдлщ, гзпузн-
йілаолзт пряглдлщ, лагалля вкажівмк, 
гмоуфдлщ рмцм, кмлромйы жа їт взкм-
лалляк.  

Взтмгяфз ж галмгм взжлафдлля, 
кмгдйыыфз пзруауіы, в якіи в мглм-
ку жакйагі мтмомлз жгмомв’я ноауы-
ырщ гві бйзжщкі мпмбз, а пакд кдоів-
лзк жакйагу ра йікао, нозтмгзкм гм 
взплмвку ном лаявліпрщ ноякмгм ніг-
нмоягкувалля. Агед вігнмвіглм гм 
фзллмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва 
пакд кдоівлзк жакйагу мтмомлз жгм-
омв’я нігнзпує лакажз цмгм йікаоя 
ном нозилярря ла омбмру, жвійщлдлля 
ж омбмрз, кардоіайщлд жамтмфдлля, 
гзпузнйілаолд пряглдлля. Згіглм 
пвмїт сулкуімлайщлзт мбмв’яжків нд-
влі гмоуфдлля ра вкажівкз йікаоы 
лагаырщ жапрунлзкз кдоівлзка жакйа-
гу мтмомлз жгмомв’я, жавігувафі віггі-
йдллякз, які ракме бдоурщ уфапрщ у 
взоіхдллі нзралля ном нозилярря ла 
омбмру/жвійщлдлля ж омбмрз, кардоіа-
йщлд жамтмфдлля, гзпузнйілаолд пря-
глдлля.  

Цікава ілсмокауія, цм япкоавм 
ійыпроує пундодфлмпрі ноавмвмї одг-
йакдлрауії водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів взкйагдла у вігкозрмку 
гмпруні ла мсіуіилмку паирі Міліп-
рдопрва мтмомлз жгмомв’я (МОЗ) 
Укоаїлз жа 11 емврля 2018 о. В галіи 
праррі МОЗ Укоаїлз жвдорає увагу ла 
лднмпйігмвліпрщ у омбмрі НАЗК у 
нзраллят лаявлмпрі фз вігпурлмпрі 
кмлсйікру ілрдодпів у гіяйщлмпрі кд-
оівлзків нігнозєкпрв, упралмв, мога-
ліжауіи, цм лайдеарщ гм псдоз 
уноавйілля МОЗ Укоаїлз. МОЗ ла-
вдгдлм фмрзоз алаймгіфлі жа пвмїк 
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жкіпрмк пзруауії, гд НАЗК взявзйа 
оіжлі ноавмві нмжзуії [4].  

Так, у емврлі кзлуймгм омку, км-
йз МОЗ Укоаїлз нмвігмкзйм НАЗК, 
цм в Укоаїлпщкмку лаукмвм-
ноакрзфлмку удлроі длгмкозллмї 
тіоуогії, роалпнйалрауії длгмкозллзт 
могалів і ркалзл гмймвлзи йікао вжяв 
ла омбмру пвмы гоуезлу, НАЗК віг-
нмвійм, цм кмлсйікру ілрдодпів лдкає 
(йзпр НАЗК віг 06.12.2017 № 41-
10/44659/17) [5].  

Бійщх гмкйаглм йзпрмк віг 
03.01.2018 № 45-11/292/18 НАЗК 
номалайіжувайм пзруауіы, цм пкйайа-
пя у Ддоеавлмку жакйагі «Сндуіайі-
жмвалзи (пндуіайщлзи) палармоіи 
«Гіопщкд нмвіроя», гд оажмк ж гмймв-
лзк йікаодк ноауывайа имгм гоуез-
ла. Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я 
нмпйаймпя ла взкйыфдлля жі пр. 27 і 
жажлафзйм, цм галзи палармоіи омж-
рахмвалзи у пійщпщкіи кіпудвмпрі и 
рмку мбкдедлля цмгм пнійщлмї омбм-
рз бйзжщкзт мпіб ла галзи палармоіи 
лд омжнмвпыгеуєрщпя. Оглак, НАЗК 
жвдолуйм увагу ла рми сакр, цм вз-
кмгз праррі 27 ла нмпагмвзт мпіб 
ыозгзфлзт мпіб нубйіфлмгм ноава 
вжагайі лд омжнмвпыгеуырщпя, мглак 
нмхзоыырщпя взкмгз цмгм жанмбі-
галля ра водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів. Пмояг ж узк нмймедллякз 
праррі 28 Закмлу лд ндодгбафдлі вз-
кйыфдлля фз укмвз, жа якзт ла мпіб, 
жажлафдлзт у нулкрат 1, 2 фапрзлз 
ндохмї праррі 3 Закмлу, у рмку фзпйі 
нмпагмвзт мпіб ыозгзфлмї мпмбз нуб-
йіфлмгм ноава, кмеурщ лд нмхзоыва-
рзпщ взкмгз цмгм жанмбігалля ра 
водгуйывалля кмлсйікру ілрдодпів 
[6].  

Зваеаыфз ла жажлафдлі нмймедл-
ля Закмлу, гйя кмлсйікру ілрдодпів 
таоакрдола лаявліпрщ рощмт мб’єкрзв-
лзт пкйагмвзт: нозварлзи ілрдодп; 
пйуебмві фз нодгправлзущкі нмвлмва-
едлля; номрзоіффя кіе лзкз, цм 
внйзває (абм кмед внйзлурз) ла 
мб’єкрзвліпрщ абм лдундодгедліпрщ 
нозилярря оіхдлля абм вфзлдлля фз 
лд вфзлдлля гіи ніг фап взкмлалля 
пйуебмвзт нмвлмваедлщ. Бмомгаикд-
взф Р. Д. кає нозварлзи ілрдодп, жу-

кмвйдлзи пікдилзкз прмпулкакз (у 
имгм нігнмоягкуваллі ндодбуває гоу-
езла), ра як кдоівлзк Ддоеавлмгм 
жакйагу «Сндуіайіжмвалзи (пндуіайщ-
лзи) палармоіи «Гіопщкд нмвіроя» кає 
нмвлмваедлля рзкфапмвм абм нмпріилм 
вфзлярз гії абм нозикарз оіхдлля 
(ланозкйаг цмгм нодкіывалля, везр-
ря жатмгів жамтмфдлля рмцм) прмпмвлм 
пвмєї гоуезлз, у жв’яжку ж фзк у лщмгм 
лаявлзи нмрдлуіилзи кмлсйікр ілрд-
одпів, якзи нмродбує водгуйывалля. 
Згіглм ж фапрзлмы фдрвдормы праррі 28 
Закмлу бджнмпдодгліи кдоівлзк абм 
кдоівлзк могалу, гм нмвлмваедлщ якм-
гм лайдезрщ жвійщлдлля/іліуіывалля 
жвійщлдлля ж нмпагз, якмку прайм ві-
гмкм ном кмлсйікр ілрдодпів нігйдгймї 
имку мпмбз, жмбмв’яжалзи везрз нд-
одгбафдлі Закмлмк жатмгз гйя жанмбі-
галля ра водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів ракмї мпмбз [6].  

Звійщлдлля ж нмпагз кдоівлзка 
урвмодлмгм МОЗ Укоаїлз нігнозєкп-
рва, у рмку фзпйі Ддоеавлмгм жакйагу 
«Сндуіайіжмвалзи (пндуіайщлзи) пала-
рмоіи «Гіопщкд нмвіроя», жгіглм ж ніг-
нулкрмк 14 нулкру 4 Пмймедлля ном 
Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаї-
лз, жарвдогедлмгм нмпралмвмы Кабі-
лдру Міліпроів Укоаїлз віг 25.03.2015 
№ 267, лайдезрщ гм нмвлмваедлщ 
МОЗ Укоаїлз. У жв’яжку ж узк МОЗ 
Укоаїлз нмвзллм везрз жатмгз жмв-
ліхлщмгм водгуйывалля нмрдлуіилмгм 
кмлсйікру ілрдодпів, якзи взлзк у 
Бмомгаикдвзфа Р. Д. Поз ущмку нм-
ймедлля фапрзлз гоугмї праррі 29 За-
кмлу ндодгбафаырщ гйя мпіб, у якзт 
взлзк кмлсйікр ілрдодпів, кмейзвіпрщ 
пакмпріилм везрз жатмгів цмгм вод-
гуйывалля кмлсйікру ілрдодпів хйя-
тмк нмжбавйдлля вігнмвіглмгм нозва-
рлмгм ілрдодпу ж лагалляк нігрвдо-
геуыфзт уд гмкукдлрів бджнмпдодг-
лщмку кдоівлзку абм кдоівлзку мога-
лу, гм нмвлмваедлщ якмгм лайдезрщ 
жвійщлдлля/іліуіывалля жвійщлдлля ж 
нмпагз. Тмку, нмкйагарз мбмв’яжмк 
водгуйыварз кмлсйікр ілрдодпів ла 
мпмбу, у якмї взлзк ракзт кмлсйікр, 
лд кмела [6].  

За ілсмокауієы МОЗ Укоаїлз, 
кдоівлзк жвійщлзв гоуезлу, лд жва-
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еаыфз ла рд, цм палармоіи жлатм-
гзрщпя в гіопщкмку пдйі, гд ж кагоакз 
лабагарм пкйагліхд, аліе у Кзєві.  

Напрунла пзруауія, яка ваора 
алайіжу, пкйайапя у жв’яжку жі пнійщ-
лмы омбмрмы в Науімлайщлмку кдгз-
флмку улівдопзрдрі ік. О. Бмгмкмйщуя 
одкрмоа ра її фмймвіка ла нмпагі жаві-
гувафа касдгоз. З ущмгм нозвмгу у 
йзпрі НАЗК віг 19.03.2018 № 41-
11/10512/16 жажлафдлм лапрунлд. Ві-
гнмвіглм гм фапрзлз ндохмї праррі 34 
Закмлу Укоаїлз «Пом взцу мпвіру» 
бджнмпдодглє уноавйілля гіяйщліпры 
жакйагу взцмї мпвірз жгіиплыє имгм 
кдоівлзк (одкрмо, ноджзгдлр, лафайщ-
лзк, гзодкрмо рмцм). Ймгм ноава, 
мбмв’яжкз ра вігнмвігайщліпрщ взжла-
фаырщпя жакмлмгавпрвмк і прарурмк 
жакйагу взцмї мпвірз [7].  

Сдодг ілхмгм, одкрмо в кдеат 
лагалзт имку нмвлмваедлщ могаліжм-
вує гіяйщліпрщ Улівдопзрдру; нозжла-
фає ла нмпагу ра жвійщляє ж нмпагз 
ноауівлзків; жгіиплыє кмлромйщ жа 
якіпры омбмрз ндгагмгіфлзт, лаукмвм-
ндгагмгіфлзт, лаукмвзт ра ілхзт 
ноауівлзків; пакмпріилм взоіхує упі 
нзралля уноавйілля (кдоівлзурва) 
гіяйщліпры Улівдопзрдру жа взляркмк 
рзт, які жакмлмгавпрвмк віглдпдлі гм 
кмкндрдлуії Міліпрдопрва мтмомлз 
жгмомв'я Укоаїлз, Вфдлмї оагз, На-
гйягмвмї оагз ра кмлсдодлуії роугм-
вмы кмйдкрзву Улівдопзрдру; лакйа-
гає ла ноауівлзків гзпузнйілаолі 
пряглдлля ра жапрмпмвує жамтмфдлля 
вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва Укоаїлз; 
жабджндфує гмрозкалля в Улівдопзрд-
рі взкмг алрзкмоунуіилмы жакмлм-
гавпрва. Такме ндодгбафдлм, цм одк-
рмо Улівдопзрдру кмед гдйдгуварз 
фапрзлу пвмїт нмвлмваедлщ номодк-
рмоак, жапрунлзкак і кдоівлзкак 
проукруолзт нігомжгійів. У рми ед 
фап, ла нмпагі жавігувафа касдгоз 
тіоуогії № 4 Мдгзфлмгм сакуйщрдру 
№ 2, цм втмгзрщ гм проукруоз Улі-
вдопзрдру, ндодбуває фмймвік Акмпм-
вмї К. М. – Міхаймв В. Г. Вігнмвіглм 
гм омжгійу IV «Кдоівлзурвм касдг-
омы» Пмймедлля ном касдгоу тіоуо-
гії № 4, жарвдогедлмгм в.м. одкрм-    
оа Улівдопзрдру Явмопщкзк О. П. 

13.06.2014, жавігуваф касдгоз мбзоа-
єрщпя Вфдлмы оагмы Улівдопзрдру ла 
кмлкуоплзт жапагат ра бджнмпдодглщм 
нігнмоягкмвалзи номодкрмоу ж лау-
кмвм-ндгагмгіфлмї, йікувайщлмї омбмрз 
ра ніпйягзнймклмї мпвірз Улівдопз-
рдру. Алаймгіфлі нмймедлля взжлафд-
лі у нмпагмвіи ілпроукуії жавігувафа 
касдгоз тіоуогії № 4, жарвдогедліи 
в.м. одкрмоа Улівдопзрдру Явмопщ-
кзк О. П. 13.06.2014, жгіглм ж якзкз 
жавігуваф касдгомы нігнмоягкмву-
єрщпя бджнмпдодглщм номодкрмоу ж 
лаукмвм-ндгагмгіфлмї, йікувайщлмї 
омбмрз ра ніпйягзнймклмї мпвірз 
Улівдопзрдру. Улівдопзрдрмк (йзпр 
віг 05.02.2018 № 120/5-139) ла жанзр 
Науімлайщлмгм агдлрпрва, жмкодка, 
лагалм кмнії могаліжауіилм-омжнм-
оягфзт гмкукдлрів ном нодкіывалля 
храрлзт ноауівлзків касдгоз тіоуо-
гії № 4 Улівдопзрдру, жі жкіпру якзт 
вбафаєрщпя, цм вмлз взгавайзпщ і 
нігнзпувайзпщ номодкрмомк ж лаукм-
вм-ндгагмгіфлмїомбмрз ра ндопндкрзв-
лмгм омжвзрку Нзкзрыкмк О. А. ла 
нігправі вігнмвіглзт кймнмралщ ном-
одкрмоа ж лаукмвм-ндгагмгіфлмї, йіку-
вайщлмї омбмрз ра ніпйягзнймклмї 
мпвірз Улівдопзрдру Наукдлка О. М. 
Зажлафдлі мбправзлз пвігфарщ ном рд, 
цм Акмпмва К. М., бугуфз одкрмомк 
Улівдопзрдру, лд нозикайа оіхдлщ 
могаліжауіилм-омжнмоягфмгм таоакрд-
оу), в рмку фзпйі ж нзралщ жапрмпу-
валля жамтмфувайщлзт взнйар/     
лакйагдлля пряглдлщ, прмпмвлм бйз-
жщкмїїи мпмбз (її фмймвіка Міхайм-  
ва В. Г.), цм взкйыфає кмлпрарауіы 
одайщлмгм кмлсйікру ілрдодпів у її 
гіяйщлмпрі, жа цм ндодгбафдла вігнм-
вігайщліпрщ жгіглм жі праррды 172-7 
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля [7].  

Цікавм, цм гіакдроайщлм номрз-
йдела нмжзуія буйа взкйагдла НАЗК 
цмгм алаймгіфлмї пзруауії, яка кає 
кіпуд у Дліномндромвпщкіи кдгзфліи 
акагдкії. У одкрмоа гдоеавлмгм жа-
кйагу «Дліномндромвпщка кдгзфла 
акагдкія» ла нмпагі жавігувафа касд-
гоз ноауыє гмлщка, айд одкрмо везйа 
пакмпріилзт жатмгів цмгм водгуйы-
валля кмлсйікру ілрдодпів: лакажмк 
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нм жакйагу Пдоудву Н. О. взвдгдлм ж 
нігнмоягкувалля одкрмоа Пдоуд-
вмї Т. О. хйятмк нмкйагдлля ла ном-
одкрмоів вігнмвіглзт нмвлмваедлщ, а 
пакд: цмгм нозилярря оіхдлщ, нігнз-
палля лакажів ра ілхзт омжнмоягфзт 
гмкукдлрів (ракзт як нодкіывалля, 
взлагмомга, кардоіайщла гмнмкмга, 
лагалля вігнупрмк, взнйара кмкндл-
пауії жа лдвзкмозпралі вігнупркз рм-
цм), а ракме взоіхдлля нзралщ цмгм 
жвійщлдлля, жапрмпувалля гзпузнйі-
лаолмгм пряглдлля фз жамтмфдлля, 
лагалля гмоуфдлщ [8].  

Оглак, ла гукку НАЗК, ж мгйягу 
ла рд, цм Пдоудва Т. О. кає нмвлм-
ваедлля прмпмвлм впщмгм кмйдкрзву 
ДЗ «ДМА МОЗ Укоаїлз» і кмлсйікр 
ілрдодпів кає нмпріилзи таоакрдо, 
везрі жатмгз лд є гмпрарлікз ра ла-
йделзкз у омжукіллі Закмлу пнмпм-
бмк водгуйывалля кмлсйікру ілрд-
одпів [8].  

Такзк фзлмк, кмлпраруєкм лдмг-
лакмвд жапрмпувалля лмок алрзкмоун-
уіилмгм жакмлмгавпрва гм алаймгіфлзт 
ноавмвіглмпзл НАЗК. А галзи сакр 
пак нм пмбі є жлафлзк кмоунуіилзк 
озжзкмк, ндодгукмвмы гйя жймвез-
валщ, агед віг муілкз пзруауії, жа якмї 
в кдеат мглієї ыозгзфлмї мпмбз нуб-
йіфлмгм ноава ноауыырщ гві бйзжщкі 
мпмбз, жайдезрщ нмгайщха гмйя, жа 
вдйзкзк оатулкмк, узт гвмт йыгди.  

За фапів лдгдкмкоарзфлмгм одез-
ку, нмпралмвмы РНК Укоаїлпщкмї 
РСР віг 04.06.1933 о. «Пом пукіцдлля 
нмпаг і ном пйуебу омгзфів в упралм-
ват, нігнозєкпрват і могаліжауіят упу-
пнійщлдлмгм пдкрмоу» (жі жкілакз, 
влдпдлзкз жгіглм нмпралмв Рагз Мі-
ліпроів УРСР № 169 віг 06.04.1979 о. 
ра № 593 віг 03.11.1980 о.) [9] гмжвм-
йдла кмейзвіпрщ ндодбуварз лавірщ у 
бджнмпдодглщмку нігнмоягкуваллі 
мгзл мглмгм омгзфак, в рмку фзпйі 
кдгзфлзк, лаукмвм-ндгагмгіфлзк, нд-
гагмгіфлзк, лаукмвзк ноауівлзкак ра 
гдякзк ілхзк кардгмоіяк ноауівлзків.  

Оред, взтмгяфз жі жлафдлля пйм-
ва «абпуог» (мжлафає «ліпдлірлзуя», 
«бджгйужгя», «коаиліпрщ», «рд, цм 
пундодфзрщ жгмомвмку гйужгу») [10], 
ілпрзрур кмлсйікру ілрдодпів в фзл-

ліи одгакуії Закмлу Укоаїлз «Пом 
жанмбігалля кмоунуії» в багарщмт ап-
ндкрат є абпуогзжмвалзк. Цд взнйз-
ває ж рмгм, цм кмлсйікрмк ілрдодпів 
вігнмвіглм фзллмгм алрзкмоунуіилм-
гм жакмлмгавпрва вваеаєрщпя ндодбу-
валля у роугмвзт віглмпзлат нігнм-
оягкувалля мпмбакз, які є фйдлакз 
мглієї номспнійкмвмї могаліжауії, ла-
йдеарщ гм мглієї одйігіилмї кмлсдпії, 
ндодбуваырщ у гоуеліт фз рмваозпщ-
кзт віглмпзлат, а рм и номпрм взкм-
луырщ пвмї жакмллі нмвлмваедлля 
(ланозкйаг, вігнмвіглм гм жакмлмгав-
прва ра праруру ыозгзфлмї мпмбз її 
кдоівлзк кає нігнзпуварз лакажз в 
р.ф. ном жаомбірлу нйару ра нодкіы 
пакмку пмбі, а вігнмвіглм гм Закмлу 
Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії» 
уд є нозилярря оіхдлля в укмват 
одайщлмгм кмлсйікру ілрдодпів). Сні-
йщла омбмра омгзфів у віглмпзлат 
нігнмоягкувалля в кдеат мглієї 
ыозгзфлмї мпмбз нубйіфлмгм ноава лд 
є жабмомлдлмы жакмлмк, мглак вваеа-
єрщпя кмлсйікрмк ілрдодпів. А фдодж 
емопркд рйукафдлля галмї лмокз 
Науімлайщлзк агдлрпрвмк ж нзралщ 
жанмбігалля кмоунуії єгзлзк жакмл-
лзк пнмпмбмк водгуйывалля мжлафд-
лмї пзруауії є жвійщлдлля мпмбз. Поз-
фмку, якцм ла мбкдедлля пнійщлмї 
омбмрз бйзжщкзт мпіб (якд жапрмпмву-
єрщпя гм гдоеавлзт пйуебмвуів ра 
гдякзт ілхзт кардгмоіи жгіглм жакм-
лу) нмхзоыырщпя ндвлі взкйыфдлля 
(лаомглі жапігардйі ра нозпяелі, вз-
бмолі мпмбз, пійщпщка кіпудвіпрщ), рм ж 
кмлсйікру ілрдодпів емглзт взкйы-
фдлщ вжагайі лдкає. Оглак, лавірщ у 
гайдкмку 1933 о. в оагялпщкзи ндоімг 
жа фапів прайілпщкмгм одезку, цм лд 
вігжлафавпя мпмбйзвмы ймяйщліпры 
гм гдкмкоарзфлзт ноав і пвмбмг гом-
кагял, буйм фзкайм взлярків ж ноа-
взйа, жа якзк мбкдеувайапя пнійщла 
омбмра бйзжщкзт мпіб. Так, уд ноавз-
йм лд омжнмвпыгеуваймпщ ла лаукм-
взт, ндгагмгіфлзт. лаукмвм-
ндгагмгіфлзт, кдгзфлзт ра багарщмт 
ілхзт кардгмоіи ноауівлзків упупні-
йщлдлмгм пдкрмоа.  

За ракзт укмв, нмрдлуіилі ра ода-
йщлі кмлсйікрз ілрдодпів є ндокалдл-
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рлмы одайщліпры в гіяйщлмпрі фз лд 
кмелмгм гдоеавлмгм жакйагу, нігноз-
єкпрва, упралмвз, могаліжауії. Тмку 
ноавмва одгйакдлрауія кмлсйікру 

ілрдодпів нмродбує пдоимжлмгм угм-
пкмлайдлля ж уоатувалляк взцджа-
жлафдлзт жауваедлщ і оджуйщрарів 
нмгайщхзт лаукмвзт гмпйігедлщ. 
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Аліцдлкм М. А., Айдкпєєв О. Г., Гакбуог Л. С., Діфкм Г. О. Кмлсйікр ілрд-

одпів у алрзкмоунуіилмку жакмлмгавпрві Укоаїлз: жапіб жанмбігалля кмоунуії фз 
ноавмвзи абпуог?  

У праррі омжгйялурм номбйдклі нзралля, нмв’яжалі ж ілпрзрурмк кмлсйікру ілрд-
одпів, якзи у лмвмку алрзкмоунуіилмку жакмлмгавпрві Укоаїлз лабув іллмвауіилмгм 
жкіпру ніпйя мсіуіилмгм рйукафдлля галмї ноавмвмї кардгмоії Науімлайщлзк агдлрпр-
вмк ж нзралщ жанмбігалля кмоунуії (НАЗК). Закмлмгавпрвмк лд взжлафдлм емглзт 
рзнмвзт пзруауіи, цм лд нігнагаырщ ніг гіы лмок, які одгйакдлруырщ кмлсйікр ілрд-
одпів, рмку уійзи ояг кмлпрзрууіилзт ноав ра пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла мнзля-
ырщпя нмжа нознзпакз Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії», фзк урвмоыєрщ-
пя номрзоіффя кіе лзкз. Кмлпраруєрщпя лдмглакмвд жапрмпувалля лмок алрзкмоун-
уіилмгм жакмлмгавпрва гм алаймгіфлзт ноавмвіглмпзл НАЗК. Пмрдлуіилі ра одайщлі 
кмлсйікрз ілрдодпів є ндокалдлрлмы одайщліпры в гіяйщлмпрі гдоеавлзт жакйагів, 
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, рмку, ноавмва одгйакдлрауія кмлсйікру ілрдодпів 
нмродбує пдоимжлмгм угмпкмлайдлля.  

Кйыфмві пймва: алрзкмоунуіилд жакмлмгавпрм, жанмбігалля кмоунуії, кмлсйікр 
ілрдодпів, нозварлзи ілрдодп, гоуелі прмпулкз, бйзжщкі мпмбз, віглмпзлз нігнмоягку-
валля.  
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Алзцдлкм М. А., Айдкпддв А. Г., Гакбуог Л. С., Дзфкм А. О. Кмлсйзкр злрд-
одпмв в алрзкмооунузмллмк жакмлмгардйщпрвд Укоазлш: подгпрвм нодгмрвоацдлзя 
кмооунузз зйз ноавмвми абпуог?  

В прарщд оаппкмродлш номбйдклшд вмномпш, пвяжаллшд п злпрзрурмк кмлсйзкра 
злрдодпмв, кмрмоши в лмвмк алрзкмооунузмллмк жакмлмгардйщпрвд Укоазлш мбоёй 
зллмваузмллмд пмгдоеалзд нмпйд мсзузайщлмгм рмйкмвалзя галлми ноавмвми кард-
гмозз Наузмлайщлшк агдлрпрвмк нм вмномпак нодгунодегдлзя кмооунузз Укоазлш 
(НАПК). Закмлмгардйщпрвмк лд мнодгдйдлм лзкакзт рзнзфдпкзт пзруаузи, кмрмошд 
лд нмгнагаыр нмг гдипрвзд лмок, одгйакдлрзоуыцзт кмлсйзкр злрдодпмв, нмърмку 
удйши ояг кмлпрзруузмллшт ноав з пвмбмг фдймвдка з гоаегалзла мкажшваырпя влд 
нодгнзпалзи Закмла Укоазлш «О нодгмрвоацдлзз кмооунузз», фдк мбоажудрпя ном-
рзвмодфзд кдегу лзкз. Кмлпрарзоудрпя лдмгзлакмвмд нозкдлдлзд лмок алрзкмооу-
нузмллмгм жакмлмгардйщпрва к алаймгзфлшк ноавммрлмхдлзяк НАПК. Пмрдлузайщ-
лшд з одайщлшд кмлсйзкрш злрдодпмв явйядрпя ндокалдлрлми одайщлмпрщы в гдярд-
йщлмпрз гмпугаопрвдллшт уфодегдлзи, нодгнозярзи, могалзжаузи, нмърмку ноавмвая 
одгйакдлраузя кмлсйзкра злрдодпмв луегадрпя в пдощёжлмк пмвдохдлпрвмвалзз.  

Кйыфдвшд пймва: алрзкмооунузмллмд жакмлмгардйщпрвм, нодгмрвоацдлзд кмооу-
нузз, кмлсйзкр злрдодпмв, фапрлши злрдодп, гоуедпкзд мрлмхдлзя, бйзжкзд йзуа, 
мрлмхдлзя нмгфзлдлзя.  

 
 
Anishchenko M., Alekseev A., Hamburg L., Dichko H. Conflict of interests in 

the anti-corruption legislation of Ukraine: a means of preventing corruption or legal 
absurdity?  

The article discusses the problematic issues related to the institution of conflict of 
interest, which in the new anti-corruption legislation of Ukraine acquired innovative 
content after the official interpretation of this legal category by the National Agency for 
the Prevention of Corruption of Ukraine (NACP). The legislation does not define any 
typical situations that are not subject to the norms regulating the conflict of interests, 
therefore a number of constitutional rights and freedoms of a person and citizen are 
outside the prescriptions of the Law of Ukraine ―On the Prevention of Corruption‖, 
which forms a contradiction between them. The unequal application of the norms of anti-
corruption legislation to similar legal relations with the NACP is stated. Potential and 
real conflicts of interests are a permanent reality in the activities of state institutions, 
enterprises, organizations, therefore the legal regulation of a conflict of interests needs to 
be seriously improved.  

Keywords: anti-corruption legislation, prevention of corruption, conflict of interests, 
private interest, friendly relations, close people, subordination relations. 

 
 


