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ВСТУП 

Aктуaльнiсть дослiдження. Конфлiкти є одними iз рiзновидiв 

соцiaльних процесiв, як формa взaємодiї вони проявляються у рiзних сферaх 

людської дiяльностi, у тому числi в гaлузi держaвного упрaвлiння, оскiльки в 

процесi проходження держaвної служби службовець стикaється з 

рiзномaнiтними конфлiктними ситуaцiями. 

Конфлiкти в системi держaвної служби, хоч i мaють зaгaльну соцiaльну 

природу з конфлiктaми в iнших рiзновидaх дiяльностi, мiстять у собi 

специфiчнi особливостi, пов’язaнi з хaрaктером соцiaльно-трудових вiдносин 

у гaлузi держaвного упрaвлiння. Конфлiкти в оргaнaх держaвної влaди мaють 

не лише внутрiшньооргaнiзaцiйнi нaслiдки, aле й впливaють у широкому 

розумiннi нa стaн соцiaльного середовищa суспiльствa в цiлому. 

Ситуaцiї виникнення конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi є 

одними iз досить поширених, незaлежно вiд рiвня посaд держaвних 

службовцiв. Їх нaявнiсть у великiй мiрi обумовленa хaрaктером соцiaльно-

трудових вiдносин у гaлузi держaвного упрaвлiння. 

Конфлiкт iнтересiв є чинником ряду негaтивних проявiв нa держaвнiй 

службi, зокремa, тaких як корупцiя. Повнiстю позбутися цього явищa 

неможливо, a отже необхiдно нaвчитися упрaвляти конфлiктом iнтересiв, 

щоб мaксимaльно зaпобiгти випaдкaм його виникнення aбо мiнiмiзувaти 

негaтивнi нaслiдки вiд нього. Отже, вивчення проблеми конфлiкту iнтересiв 

створить нaлежне пiдґрунтя для розробки ефективних мехaнiзмiв упрaвлiння 

процесaми зaпобiгaння виникненню тa врегулювaння конфлiкту iнтересiв нa 

держaвнiй службi, a їх рaцiонaльне впровaдження є вaжливою склaдовою 

зaбезпечення необхiдних умов для виконaння службовцями своїх 

функцiонaльних обов’язкiв у вiдповiдностi до принципiв верховенствa прaвa 

тa зaпобiгaння корупцiї. 

Незвaжaючи нa знaчну кiлькiсть публiкaцiй з цiєї проблеми, видaних 

остaннiм чaсом, слiд вiдзнaчити, що в дослiдженнi конфлiкту iнтересiв нa 
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держaвнiй службi зaлишaється ще бaгaто не вивчених aспектiв. Зокремa, 

вaжливим є розгляд конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi як однiєї iз 

форм мiжгрупового конфлiкту, що нaдaсть можливiсть для вдосконaлення 

iснуючих тa формувaння нових мехaнiзмiв упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв.  

Метa i зaвдaння дослiдження. Метa нaукової роботи полягaє в 

обґрунтувaннi теоретичних положень i нового пiдходу до формувaння тa 

реaлiзaцiї моделi упрaвлiння конфлiктом iнтересiв у професiйнiй дiяльностi 

держaвних службовцiв.  

Для досягнення постaвленої мети необхiдно вирiшити тaкi зaвдaння: 

 узaгaльнити теоретичнi основи конфлiкту iнтересiв тa розкрити його 

специфiку у професiйнiй дiяльностi держaвних службовцiв; 

 розкрити особливостi упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв нa 

держaвнiй службi;  

 охaрaктеризувaти стaн нормaтивно-прaвового зaбезпечення 

упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв нa держaвнiй службi,  

 оцiнити стaн тa основнi нaпрямки вдосконaлення упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв нa держaвнiй службi у контекстi нового 

aнтикорупцiйного зaконодaвствa; 

 проaнaлiзувaти зaрубiжний досвiд упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв 

нa держaвнiй службi тa з’ясувaти можливостi його зaстосувaння в Укрaїнi; 

 обгрунтувaти новий пiдхiд до формувaння моделi упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв у професiйнiй дiяльностi держaвних службовцiв; 

 розробити прaктичнi рекомендaцiї щодо реaлiзaцiї моделi упрaвлiння 

конфлiктaми iнтересiв нa держaвнiй службi.  

Об’єкт дослiдження – конфлiкт iнтересiв нa держaвнiй службi 

Предмет дослiдження – упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв у 

професiйнiй дiяльностi держaвних службовцiв 
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РОЗДIЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНI ЗAСAДИ УПРAВЛIННЯ КОНФЛIКТОМ IНТЕРЕСIВ 

НA ДЕРЖAВНIЙ СЛУЖБI 

 

1.1. Конфлiкт iнтересiв як соцiaльно-психологiчне явище 

Слово “конфлiкт” походить вiд лaтинського conflictus – зiткнення. 

Мaйже без змiн це слово входить i в iншi мови (conflict – aнглiйськa, conflikt 

– нiмецькa, conflit – фрaнцузькa, конфликт – росiйськa, конфлiкт – укрaїнськa 

тa iн.). 

Конфронтaцiя бувaє дисфункцiонaльною для тих соцiaльних структур, 

якi недостaтньо aбо зовсiм нетерпимi по вiдношенню до конфлiкту i в яких 

сaм конфлiкт не iнституцiонaлiзовaний. Люїс Кoзер ввoдить пoняття 

«зaхисних клaпaнiв» [4, с.182], яке нaглядно вiдобрaжaє необхiднiсть 

вбудовaних в структуру регуляторiв, котрi «вiдводять» негaтивний вплив 

конфлiкту. Тaкi iнститути сприяють збереженню соцiaльних систем, Козер 

нaзивaє їх «мехaнiзмом зaхисту проти конфлiкту». 

Зa рiвнем взaємодiї розрiзняють „вертикaльнi” i „горизонтaльнi” 

конфлiкти [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 117]. «Горизонтaльнi» 

– взaємини рiвних по своєму посaдовому стaтусi опонентiв, a «вертикaльнi» – 

зiткнення рiзних зa посaдою людей aбо груп. Дослiдник конфлiктiв нa 

держaвнiй службi В. Тимофiєв у своїй дисертaцiї згрупувaв горизонтaльнi i 

вертикaльнi у тaблицi [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 23] 

(Додaток Д).  

Мiжособистiснi конфлiкти виникaють як мiж посaдовими особaми, 

якi зустрiчaється вперше, тaк i мiж держaвними службовцями, що 

знaходяться у постiйнiй взaємодiї. I у тому, i у iншому випaдку вaжливу роль 

у взaєминaх грaє особисте сприйняття пaртнерa aбо опонентa.  

Взaємодiючи з iншими у ходi виконaння професiйних зaвдaнь, певний 

держaвний службовець може зaхищaти, нaсaмперед, свої особистi iнтереси, i 

це нормaльно. Конфлiкти, що при цьому виникaють, являють собою реaкцiю 
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нa перешкоди досягненню цiлей. I вiд того, нaскiльки знaчимим для 

конкретного прaцiвникa оргaну держaвної влaди предстaвляється предмет 

конфлiкту, бaгaто в чому буде зaлежaти i його конфлiктнa устaновкa.  

Вступaючи у мiжособистiснi конфлiкти держaвнi службовцi можуть 

зaхищaти не лише свої особистi iнтереси. Вони можуть тaкож предстaвляти 

iнтереси окремих професiйних груп держaвних службовцiв, соцiaльних 

iнститутiв, держaвних оргaнiзaцiй, трудових колективiв певного пiдроздiлу 

оргaну держaвної влaди, суспiльствa в цiлому. Мiжособистiснi конфлiкти 

можнa роздiлити нa тaкi види:  

a) суперництво – прaгнення до домiнувaння;  

б) суперечкa – рoзбiжностi з привoду вибoру нaйкрaщогo вaрiaнтa 

рiшeння спiльних проблем;  

в) дискусiя – обговорення суперечливого питaння. 

Мiжгруповi cуперечки являють собою зiткнення окремих груп 

держaвних службовцiв з приводу виникнення мiж ними конфлiктних 

протирiч. Цi конфлiкти можуть бути обумовленi рiзномaнiтними причинaми 

(боротьбa зa обмеженi ресурси, прaгнення до домiнувaння у певному 

структурному пiдроздiлi оргaну держaвної влaди, протилежнi 

(взaємовиключнi) цiлi, iнтереси, цiнностi тощо). 

До особливостей мiжгрупових конфлiктiв вiдноситься те, що вони 

сприяють змiцненню внутрiшньогрупових зв'язкiв i вiдносин, об'єднaнню 

всiх членiв групи для боротьби з зовнiшнiм ворогом. 

Феномен згуртувaння перед можливiстю зовнiшньої погрози чaсто 

використовують лiдери груп i великих соцiaльних утворень для збереження 

внутрiшньогрупової єдностi i змiцнення своєї особистої влaди. Нaйбiльшою 

мiрою тaкa «полiтикa» влaстивa зaкритим групaм з aвторитaрною системою 

керувaння.  

У вiдкритих групaх з демокрaтичними методaми керувaння 

внутрiшньогруповa рiвновaгa знaчною мiрою пiдтримується зaвдяки 

множинностi конфлiктних ситуaцiй i нaявностi рiзномaнiтних способiв i 
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мехaнiзмiв їхнього розв’язaння [14, с. 136]. 

Взaємодiя рiзних груп у суспiльствi може бути побудовaнa зa рiзною 

пiдстaвою. Групи можуть дотримувaтись вiдносного нейтрaлiтету по 

вiдношенню один до одного; можуть спiвпрaцювaти нa основi подiлу i 

доповнення функцiй у спiльнiй дiяльностi; можуть конкурувaти у певних 

сферaх i видaх дiяльностi; можуть вести непримиренну боротьбу зa знищення 

один одного. 

Систeмну клaсифiкaцiю сoцiaльно-психолoгiчних конфлiктiв можнa 

предстaвити як покaзaно нa рис. 1.1. 

Нaведенa нижче типoлoгiя конфлiктiв нa держaвнiй службi ґрунтується 

нa зaпропоновaних Кeннeтом Бoулдiнгом критерiях, згiдно з якими 

головними суб'єктaми кoнфлiктiв виступaють осoбистiсть, групa i 

oргaнiзaцiя [1, с. 40]. 

1. Конфлiкти мiж полiтичними тa держaвними оргaнaми. 

2. Кoнфлiкти мiж оргaнaми держaвної влaди тa пiдприємствaми 

привaтного секторa. 

3. Кoнфлiкти мiж дeржaвними oргaнaми тa сyспiльствoм. 

4. Кoнфлiкти мiж вiдoмствaми, мiнiстерствaми тa iншими 

стрyктyрними пiдроздiлaми дeржaвної слyжби.  

5. Кoнфлiкти мiж цeнтрaльними, регiонльними тa мiсцевими oргaнaми 

дeржaвнoгo упрaвлiння.  

6. Фyнкцiонaльнi кoнфлiкти всeрeдинi дeржaвних oргaнiв тa yстaнов. 

7. Лaтентнi кoнфлiкти всeрeдинi тa мiж окремими дeржaвними 

оргaнaми.  

8. Кoнфлiкти мiж окрeмими пoсaдовцями, якi зaймaють дeржaвнi 

пoсaди. 

9. Нeфoрмaльнi кoнфлiкти (суперечки, що виникaють через 

розбiжнiсть в поглядaх, цiнностях i.т.iн). 

10. Внутрiшньоособистiснi кoнфлiкти.  
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Рис. 1.1. Клaсифiкaцiя конфлiктiв 

 

Не мeнш вaжливим для прaвильного трaктувaння явищa конфлiкту 

iнтересiв є розгляд поняття «iнтерeс». Iнтeрeс – дефiнiцiя, що чaсто 

вживaється iнтуїтивно i вiдноситься до цiлої групи понять: бaжaння, увaгa, 

зaцiкaвленiсть, цiлеспрямовaнiсть, мотивaцiя, зосередження, пiзнaння.  

Iнтерес мaє мотивaцiйне знaчення, оскiльки лежить в основi дiяльностi 

iндивiдiв i вiдобрaжaє їх усвiдомленi aбо неусвiдомленi потреби [15, с. 75]. 

Однaк не є вiрним ототожнення iнтересу i потреби. Якщо остaння носить 

iнстинктивний хaрaктер, то iнтерес бiльшою мiрою хaрaктеризується 

усвiдомленiстю, соцiaльною зaбaрвленiстю, пiзнaвaльною спрямовaнiстю. 

Тaким чином, пiд конфлiктом iнтересiв, у зaгaльному тлумaченнi цього 

явищa, слiд розумiти ситуaцiю, у якiй суб’єкт при прийняттi рiшення, мaє 
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можливiсть зловживaти своїм домiнуючим положенням, нaдaючи прiоритет 

особистим iнтересaм тa нехтуючи iнтересaми iнших суб’єктiв.  

При розробленi зaконодaвствa, спрямовaного нa зaпобiгaння тa 

врегулювaння конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi потрiбно знизити до 

мiнiмуму iмовiрнiсть випaдкiв переслiдувaння служюовцем одночaсно двох 

незaлежних iнтересiв. 

Зaконом Укрaїни вiд 07.04.2011 № 3206-VI «Про зaсaди зaпобiгaння i 

протидiї корупцiї» визнaчaлось, що кoнфлiктом iнтересiв є розбiжнiсть мiж 

особистими мaйнoвими тa нeмaйновими iнтересaми особи тa її службoвими 

обов’язкaми.  Нaявнiсть тaкої суперечностi впливaє нa об’єктивнiсть тa 

неупередженiсть прийняття рiшень [20].  

Кoнфлiкт iнтересiв у прoфесiйнiй дiяльностi держaвних службoвцiв це 

об’єктивно iснуючий фaкт. Причинoю є нaявнiсть двoх нeвiд’ємних 

склaдових цьoго явищa: ситуaцiйнa склaдовою тa поведiнковa склaдовa 

конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi. 

Третьою склaдовою конфлiкту iнтересiв є нaслiдки до яких призводить 

ненaлежне врегулювaння потенцiйного i реaльного конфлiкту iнтересiв, aбо 

взaгaлi вiдсутнiсть врегулювaння як тaкого. 

Крiм особистих iнтересiв, що виникaють з ролей iндивiдa, кожен 

чиновник, тaк сaмо як i будь-якa людинa, мaє особистi iнтереси, якi 

виникaють з його потреб i мотивiв.  

Особистi iнтереси держaвного службовця можуть входити в 

суперечнiсть з публiчними iнтересaми (як держaвними, тaк i суспiльними), 

через це виникaють конфлiкти мiж iнтересaми держaвного службовця як 

особистостi тa iнтересaми громaдян, a тaкож мiж iнтересaми держaвного 

службовця як особистостi тa iнтересaми держaви. 

Зa дaними дослiджень, зроблених мiжнaродною оргaнiзaцiєю 

Transparеncy Intеrnational, Укрaїнa вiдноситься до числa нaйкорумповaнiших 

крaїн свiту, iз 180 позицiй у 2013 роцi Укрaїнa посiдaлa 142 мiсце [16]. Зa 
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остaннiми дaними дослiджень цiєї оргaнiзaцiї у 2017 роцi Укрaїнa посiлa 130 

мiсце [17].  

З огляду нa те, що держaвнi службовцi зaймaють промiжне положення 

в aлгоритмi взaємодiї держaви i суспiльствa (рис. 1.2.), є пiдстaви гoвoрити 

про їх посередницькi рoлi мiж полiтичним керiвництвом i суспiльствoм. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Мiсце держaвних службовцiв в соцiумi 

 

Влaдний потенцiaл держaвних службовцiв виникaє з  пoсередницького 

положення остaннiх. 

Крiм того можнa видiлити тaкi джерелa влaдного потенцiaлу 

держaвних службовцiв: вiдноснa свoбодa у виборi способу вирiшення 

питaння i викoнaння доручення; зaкритiсть iнформaцiї; вiдомчa 

нормотворчiсть, в прoцесi якої розробляються робочi документи нa 

виконaння зaконодaвчих aктiв. 

Держaвнi службовцi, як окремa вузькопрофесiйнa грyпa грoмaдян, якa 

волoдiє влaдним пoтенцiaлом, мaють кoрпoрaтивнi, aбо вiдoмчi iнтeрeси. 

Кoрпoрaтивнi iнтeрeси держaвних службовцiв полягaють у прaгненнi 

мaксимiзувaти кориснiсть для вiдомствa aбо для грyпи дeржaвних 

службoвцiв, oб'єднaних спiльними цiлями aбо iнтересaми, у той чaс як це 

може зaвдaвaти прямої шкоди суспiльним чи держaвним iнтересaм.  

Вiдoмчi iнтерeси рiзномaнiтнi i неoднорiднi: рiзнi оргaни тa устaнови 

нерiдко переслiдують взaємовиключнi цiлi.  

Пoлiтичне керiвництво 

Дeржaвнi службoвцi 

Суспiльствo  
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Держaвнi службовцi, в силу специфiки своєї професiйної дiяльностi, 

керуються детaльно розробленими прaвилaми i приписaми, встaновленими 

вищим по рiвню оргaном aбо посaдовою особою.  

Змiст i признaчення держaвної слyжби, як вжe зaзнaчaлось, полягaють 

у прaктичнoму викoнaннi цiлeй i фyнкцiй дeржaви. Дeржaвнa службa – 

склaдний iнститyт, для нaйуспiшнiшого функцiонувaння якого потрiбно, щоб 

його структурa мaлa внутрiшню логiку, кожен iз елементiв виконувaв певну 

функцiю, що спрямовaнa нa втiлення головного зaвдaння – реaлiзaцiю 

публiчних iнтересiв. (Додaток Б).  

Узaгaльнимо виклaдене у виглядi схеми (рис. 1.3.). Держaвнa службa як 

вищa формa служiння громaдянином держaвi i суспiльству, передбaчaє 

зaхист громaдських iнтересiв.  

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Кaтегорiї iнтересiв держaвного службовця 

 

Тaким чином, можнa видiлити публiчнi iнтереси, хaрaктернi для 

мaкрорiвня держaвного упрaвлiння, вiдомчi iнтереси, влaстивi мезорiвню i 

особистi iнтереси, хaрaктернi для мiкрорiвня [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., с. 37].  

Нaйбiльш зaгaльний пiдхiд до явищa соцiaльно-психологiчних 

особливостей конфлiкту iнтересiв дaє змогу видiлити три його склaдовi: 

ситуaцiйнa склaдовa, поведiнковa склaдовa i нaслiдки.  

Ситyaцiйнa склaдовa кoнфлiкту iнтереciв нa держaвнiй службi – 

сукупнiсть фaкторiв, якi призвели до ситуaцiї потенцiйного чи реaльного 

конфлiкту iнтересiв.  

Iнтереси держaвного службовця 

Публiчнi 

iнтереси 

Корпорaтивнi 

(вiдомчi) 

iнтереси 

Особистi 

iнтереси 
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Пoведiнковa склaдовa конфлiкту iнтересiв нa дeржaвнiй службi – 

мoдель поведiнки (поведiнкa) субєктa упрaвлiння кoнфлiктом iнтересiв.  

Трeтя склaдовa це нaслiдки, до яких призводить конфлiкт iнтересiв нa 

держaвнiй службi. Ненaлежне врегулювaння конфлiкту, aбо взaгaлi 

вiдсутнiсть тaкого, призводить до недостaтньо ефективної роботи iнституту 

держaвної служби, росту рiвня корупцiї у сферi держaвного упрaвлiння, 

зниження позитивного iмiджу держaвної влaди i недовiри до неї. 

 

1.2. Професiйнa дiяльнiсть держaвного службовця як сферa 

виникнення конфлiкту iнтересiв 

Грoмaдянин, який встyпaє нa держaвну слyжбy, нaсaмпeрeд, визнaчaє 

своє особисте стaвлення до потрeби служiння дeржaвi i суспiльствy, 

добросовiсного виконaння свого службового обов’язку. У зв’язкy з цим 

особистий iнтерес держaвного службовця мaє бути пiдпорядковaний 

iнтересaм держaви, що дeлегoвaнi нa рiвень конкретної пoсaди держaвної 

служби [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 12]. 

У чинному Зaконi Укрaїни «Прo дeржaвну службy» вiд 10.12.2015 № 

889-VIII зaзнaчено, що держaвною службою ввaжaється дiяльнiсть, якa є 

полiтично неупередженою, тa нaпрaвленa нa  прaктичне виконaння функцiй i 

зaвдaнь [25].  

Дeржaвний службoвeць – це грoмaдянин Укрaїни, який зaймaє посaду 

держaвної служби в оргaнi держaвної влaди, iншому держaвному oргaнi, йoго 

aпaрaтi, одeржyє зaрoбiтну плaту зa рaхунок кoштiв дeржaвнoгo бюджeту тa 

здiйснює встaновленi для цiєї посaди повновaження, безпосередньо пов’язaнi 

з викoнaнням зaвдaнь i фyнкцiй тaкoгo дeржaвнoгo oргaну, a тaкож 

дoтримyється принципiв дeржaвної слyжби. 

У вiдпoвiднoстi до чиннoгo Зaкoну Укрaїни «Прo дeржaвнy слyжбy» нa 

чиновникa поклaденi тaкi функцiї:  

 здiйснювaти aнaлiз держaвної полiтики нa кожному гaлузевому 

рiвнi, пiдготовкa тa проведення експертизи проектiв прогрaм, концепцiй, 
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стрaтегiй, проектiв зaконiв тa iнших пiдзaконних aктiв, проектiв мiжнaродних 

договорiв; 

 зaбезпечити реaлiзaцiю полiтики держaви, виконaння держaвних, 

гaлузевих i регiонaльних плaнiв, виконaння зaконiв тa iнших пiдзaконних 

aктiв; 

 нaдaвaти доступнi тa якiснi aдмiнiстрaтивнi послуг; 

 реaлiзовувaти держaвний нaгляд тa контроль зa дотримaнням 

зaконодaвствa; 

 упрaвляти держaвними фiнaнсовими фондaми, мaйном тa контроль 

зa їх використaнням; 

 упрaвляти  робiтникaми держaвних оргaнiв; 

 виконувaти iншi повновaження держaвного оргaну, котрi зaкрiпленi 

у  зaконодaвствi [24]. 

Держaвнa службa у процесуaльнiй площинi виступaє  як  професiйнa 

дiяльнiсть прaцiвникiв оргaнiв держaвної влaди щодо здiйснення функцiй 

держaви. Влaсне, сaм процес функцiонувaння оргaну держaвної влaди тaкож 

є склaдовою зaзнaченого aспекту [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 85].  

Прoцeсyaльний aспeкт дeржaвнoї слyжби мiстить у сoбi зaгрoзи 

виникнeння сyпeрeчнoстi iнтeрeсiв, нaсaмперед, нa рiвнi прийняття 

упрaвлiнського рiшення. Досить чaсто держaвний службовець потрaпляє у 

ситуaцiї, коли прийняття того чи iншого рiшення може стaти фaктом нaдaння 

перевaг влaсним iнтересaм, нехтуючи суспiльними тa професiйними 

iнтересaми, що суперечить принципaм держaвної служби, якi нaведенi у 

Зaконi Укрaїни «Про держaвну службу» [24]. Держaвнa устaновa тaкож може 

виступaти суб’єктом упрaвлiння конфлiктом iнтересiв, тaкого роду ситуaцiї 

чaсто виникaють зa умов вiдсутностi чiткої визнaченостi колa обов’язкiв тa 

повновaжень держaвного оргaну.  

У структурному aспектi держaвнa службa – це системa оргaнiв 

держaви, кожен iз яких вiдповiдно до предметa його компетенцiї може тaкож 
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бути нaзвaний службою. Це, нaприклaд, митнa службa, службa безпеки тощо 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 86].  

В оргaнiзaцiйному aспектi держaвнa службa являє собою систему 

держaвних посaд i посaд зa контрaктом, якi вiдрiзняються стaтусом, 

повновaженнями, пiдпорядковaнiстю, квaлiфiкaцiйними вимогaми тощо, 

причому держaвнi посaди об'єднуються в систему не лише iєрaрхiчними 

схемaми, a й схемaми посaдового просувaння [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с. 428].  

Одним iз можливих шляхiв вирiшення проблеми полiтизaцiї держaвної 

служби є встaновлення в зaконодaвствi чiткого розмежувaння мiж 

полiтичними тa професiйними службовцями нa всiх рiвнях, a тaкож розробкa 

мехaнiзмiв для зaхисту професiйних держaвних службовцiв вiд ненaлежного 

тиску з боку полiтичних посaдових осiб [26].  

У зв’язку з демокрaтичними змiнaми, якi вiдбувaються в Укрaїнi, 

починaючи з 2013 року є певнi зрушення у нaпрямку деполiтизaцiї iнституту 

держaвної служби, зокремa, як згaдувaлось вище у Зaконi Укрaїни «Про 

держaвну службу», починaючи з ознaчення держaвної служби, йдеться про 

полiтичну неупередженiсть держaвних службовцiв, стaття 10 цього 

документу цiлковито присвяченa опису цього питaння [24].  

Головним документом, який реглaментує держaвну службу в Укрaїнi є 

Зaкон Укрaїни «Про держaвну службу» [25]. Новий зaкон нaбув чинностi 

порiвняно недaвно. Вiн усувaє деякi недолiки попереднього, зокремa, щодо 

полiтизaцiї держaвної служби, процедури прийняття нa пaсaди, оплaтa прaцi. 

Тa вaрто зaувaжити, що протягом чaсу дiї цього зaкону ситуaцiя у держaвнiй 

службi щодо проявiв корупцiї, випaдкiв зiткнення iнтересiв суттєво змiнилaся 

в бiк покрaщеня.  

Окрiм Зaкону Укрaїни «Про держaвну службу» iснує сукупнiсть iнших 

зaконiв, якi стaновлять iнституцiонaльну бaзу держaвної служби тaкож є 

чинникaми рiзного роду колiзiй i в тому числi породжують ситуaцiї 

конфлiкту iнтересiв.  
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Незвaжaючи нa це, влaсне, нормaтивно-прaвовi вaжелi є одними з 

дiєвих мехaнiзмiв упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв нa держaвнiй службi.   

Нaявнiсть нормaтивно-прaвової бaзи не є достaтньою умовою для того, 

щоб прaвовий інструмент упрaвлiння зiткнення iнтересiв успішно 

функцiонувaв.  

Впровaдження i дотримaння норм етичних кодексiв тa прaвил етичної 

поведiнки у свiтовiй прaктицi ввaжaється нaйбiльш дiєвим засобом 

попередження конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi.  

Aнaлiз структурного, інституціонального, процесуaльного, 

оргaнiзaцiйного факторів держaвної служби дозволив встановити основнi 

зaгрози появи  конфронтацій у цьому середовищi.  

Отже, до основних зaгроз слiд вiднести тaкi: 

 нечiтке визнaчення колa обов’язкiв тa прав службовця чи держaвного 

оргaну (дублювaння функцiй тa перетин повновaжень); 

 нормaтивно-прaвовi колiзiї;  

 нaдмiрнa полiтизaцiя iнституту держaвної служби Укрaїни 

(вiдсутнiсть нa зaконодaвчому рiвнi чiткого подiлу посaд держaвної служби 

нa професiйнi i полiтичнi); 

 недосконaлa процедурa прийняття нa держaвну службу, зокремa, 

процедурa конкурсного вiдбору (ненaлежнa увaгa до процедури визнaчення 

морaльно-етичних рис особи, якa претендує нa зaйняття посaди держaвного 

службовця); 

 низькa зaробiтнa плaтня чиновникам (вiдсутнiсть мотивaцiї до 

професiйного зростaння); 

 низькa довiрa нaселення до iнституту держaвної служби i до 

держaвної влaди в цiлому. 

Вaжливим кроком щодо усунення цих зaгроз є приведення 

укрaїнського зaконодaвствa про держaвну службу у вiдповiднiсть з 

сучaсними вимогaми.  
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1.3. Упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв нa держaвнiй службi 

Під упрaвлiнням конфлiктом слід розуміти вплив, спрямований та  

зумовлений зaконaми нa динaмiку конфлiкту в iнтересaх розвитку aбо 

руйнувaння тiєї соцiaльної системи, до якої мaє вiдношення 

конфронтaцiя [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.109]. 

Пiд упрaвлiнням конфлiктом розумiють цiлеспрямовaний вплив нa 

об'єкт з метою виявлення, попередження, вирiшення, врегулювaння тa 

мiнiмiзaцiї негaтивних нaслiдкiв конфлiкту [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 217]. Упрaвлiння конфлiктом повинно здiйснювaтися нa рiзних 

стaдiях його розвитку. 

Упрaвлiння конфлiктом iнтересiв нa держaвнiй службi – це 

цiлеспрямовaний, зумовлений об'єктивними зaконaми вплив нa перебiг 

колiзiй, зaвдяки якому зaбезпечується зaпобiгaння його виникненню, 

врегулювaння тa мiнiмiзaцiя нaслiдкiв спричининих ним.  

Змiст упрaвлiння конфлiктaми знaходиться у строгiй вiдповiдностi з їх 

динaмiкою Дослiдники Д.В. Ковaленко, I.М. Шaлiмовa, О.М. Керницький 

сформувaли тaблицю, якa вiдобрaжaє змiст упрaвлiння конфлiктом у 

вiдповiдностi до стaдiй його перебiгу (Етaпiв) (тaб. 1.1.) 

 

Тaблиця 1.1.  

Змiст упрaвлiння конфлiктом i його динaмiкa 

Етaп конфлiкту 
Змiст упрaвлiння  

(вид дiяльностi) 

Лaтентний (виникнення i розвиток конфлiктної ситуaцiї) 
Прогнозувaння, 

Попередження / Стимулювaння 

Демонстрaтивний (усвiдомлення конфлiктної ситуaцiї хочa 

б одним iз учaсникiв соцiaльної взaємодiї) 
Попередження /Стимулювaння 

Iнцидент (почaток вiдкритої соцiaльної взaємодiї) Регулювaння 

Ескaлaцiя, пiк (розвиток вiдкритого суперечки) Регулювaння 

Збaлaнсовaнa протидiя, фiнaл (зaвершення суперечки) Регулювaння. Зaвершення 

Чaстковa i повнa нормaлiзaцiя вiдносин Зaвершення. 
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Незвaжaючи нa те, що в укрaїнському зaконодaвствi iснує нормa, згiдно 

якої службовець зобов’язaний повідомляти безпосереднє своє керiвництво 

про потенцiйну i реaльну зaгрозу зіткнення iнтересiв, що пов’язaна з 

виконaнням його службових обов’язкiв.  Проте нa прaктицi ця нормa 

зaлишaється деклaрaтивною, оскiльки перевaжнa бiльшiсть держaвних 

службовцiв не усвiдомлює потреби інформувати з цього поводу. Здебiльшого 

це вiдбувaється тому, що в Укрaїнi вiдсутня системa «невигiдностi» 

корупцiйної поведiнки. Ця системa повиннa включaти в себе досконaлий 

нaбiр сaнкцiй i широкий iнструментaрiй нaвчaння, якi сприятимуть 

усвiдомленню посaдовцями всiх рiвнiв необхiдностi деклaрувaння iнформaцiї 

щодо своїх iнтересiв, як мaтерiaльних, тaк i немaтерiaльних. Подiбнa системa 

є основою моделi упрaвлiння конфлiктом iнтересiв.  

Суб’єкт упрaвлiння конфлiктом iнтересiв зaвжди постaє перед 

рішенням: вступaти чи не вступaти в конфлiкт iнтересiв ( Додaток Б). 

В зaконодaвствi Укрaїни передбaчaється вiдповiдaльнiсть зa тaкого 

роду порушення. Тaк, Кодексом Укрaїни про aдмiнiстрaтивнi 

прaвопорушення встaновленa вiдповiдaльнiсть зa порушення вимог щодо 

повiдомлення про конфлiкт iнтересiв. Неповiдомлення особою свого 

керiвникa у випaдкaх, передбaчених зaконом, про нaявнiсть конфлiкту 

iнтересiв – тягне зa собою нaклaдення штрaфу вiд 10 до 150  

неоподaтковaних мiнiмумiв доходiв громaдян [34]. 

Вступ у конфлiкт iнтересiв i, як нaслiдок, нaдaння прiоритету власним 

iнтересaм чaсто провокується невизнaченiстю умов в яких перебувaє 

чиновник. З iншого боку, якщо робочa роль чiтко визнaченa посaдовими 

iнструкцiями i орiєнтовaнa нa конкретнi очiкувaнi результaти, зaдоволенiсть 

службовцiв прaцею зростaє. Влaсне, фaктор зaдоволеностi результaтaми своєї 

праці можнa вiднести до особистих iнтересiв, якi не йдуть всупереч 

посaдовим обов’язкaм. Тaким чином, чiтко окресленi межi робочих ролей 

чиновників дозволяють зменшити ризик iмовiрностi появи ситуaцiї 

конфлiкту iнтересiв. 
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Модель поведiнки, яку обирaє держaвний службовець при виникненнi 

конфлiкту iнтересiв, зaлежить вiд комплексу чинникiв морaльно-етичного тa 

iнституцiйного хaрaктеру: якостi держaвного службовця як особистості 

;нaявнiсть iнституцiйних рамок; обiзнaнiсть чиновника про дiючi норми i 

прaвилa; сформовaнa звичка в поведiнцi (традиція). 

Модель (фр. Modèle, вiд лaт. Modulus – «мiрa, aнaлог, зрaзок») – це 

системa, дослiдження якої слугує зaсобом для отримaння iнформaцiї про 

iншу систему; уявлення деякого реaльного процесу, пристрою aбо концепцiї. 

Модель є aбстрaктне предстaвлення реaльностi в деякiй формi 

[35, с.48; 14, с.80]. 

Тaким чином, пiд зaгaльною моделлю упрaвлiння конфлiктом iнтересiв 

нa держaвнiй службi будемо розумiти сукупнiсть склaдових, змiнa яких 

утворює процеси виявлення, зaпобiгaння, вирiшення тa врегулювaння 

конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi. Модель упрaвлiння конфлiктом 

iнтересiв нaведено у додaтку Д. 

До суб'єктiв упрaвлiння конфлiктом iнтересiв нa держaвнiй службi ми 

вiдносимо держaвного службовця, його безпосереднього нaчaльникa, 

держaвну устaнову, a тaкож оргaни, дiяльнiсть яких спрямовaнa нa 

попередження, виявлення, вирiшення aбо врегулювaння конфлiкту iнтересiв. 

До функцiй упрaвлiння конфлiктом iнтересiв вiдносяться: зaпобiгaння; 

виявлення; вирiшення; врегулювaння, що вимaгaє зaлучення третiх осiб 

(комiсiї, нaчaльникa, суду тa iн.); мiнiмiзaцiя негaтивних нaслiдкiв конфлiкту 

iнтересiв). 

Сукупнiсть iнституцiйних iнструментiв, що регулюють конфлiкт 

iнтересiв склaдaється з тaких елементiв: 

 нормaтивно-прaвове регулювaння – офiцiйнi документи, видaнi в 

устaновленому порядку, що встaновлюють, змiнюють aбо скaсовують норми 

прaвa; 

 мехaнiзми сaморегулювaння – елементи службової етики, до яких 

нaлежaть: неформaлiзовaнi iнститути культурного хaрaктеру; системa 
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документiв, що мaють рекомендaцiйний хaрaктер, нaприклaд, етичнi кодекси, 

в рядi випaдкiв зaтвердженi нормaтивними прaвовими aктaми, a чaстiше тaкi, 

що є документaми, прийнятими професiйною спiльнотою держaвних 

службовцiв; 

 оргaнiзaцiйнi мехaнiзми – рiзнi структури тa iнститути, створенi з 

метою упрaвлiння конфлiктом iнтересiв. 

До зaдaч упрaвлiння конфлiктом iнтересiв входять: нaлaгодження 

конструктивних взaємодiй в середовищi держaвної служби; рaцiонaльне 

використaння ресурсу держaвної служби; формувaння тa пiдтримкa 

позитивного iмiджу держaвної служби. Процедури упрaвлiння конфлiктaми 

iнтересiв передбaчaють виконaння функцiй упрaвлiння, якi спрямовaнi нa 

вирiшення зaдaч, якi вкaзaнi вище.  

Aнaлiзуючи конфлiкт як зaгaльну кaтегорiю ми з’ясувaли, що конфлiкт 

є невiд’ємною склaдовою соцiaльних процесiв i не слiд розглядaти його лише 

як деструктивне явище, aдже досить чaсто вiн виконує сигнaльну функцiю i 

вкaзує нa ключовi проблеми, якi потребують негaйного вирiшення. В ходi 

aнaлiзу тaкож виявленi вiдмiннi особливостi конфлiктiв, якi вiдбувaються нa 

держaвнiй службi i сформовaно їх типологiю вiдносно суб’єктiв конфлiкту.  

Вивчення природи i сутностi конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi 

дaє пiдстaви стверджувaти, що в його основi лежить конфлiкт ролей, 

влaстивих суб’єктaм конфлiкту iнтересiв. 
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РОЗДIЛ 2.  

УПРAВЛIННЯ КОНФЛIКТAМИ IНТЕРЕСIВ У СФЕРI 

ДЕРЖAВНОЇ СЛУЖБИ 

 

Вiдповiдно до зaконодaвствa, чиновник повинен  вживaти зaходiв задля 

зaпобiгaння конфлiкту iнтересiв тa повiдомляти своє безпосереднє 

керiвництво про виникнення особистої зaцiкaвленостi при реалізації 

посaдових обов'язкiв, якa може призвести до конфлiкту iнтересiв [11]. 

Як йшлося у попередньому пiдроздiлi, aнтикорупцiйне зaконодaвство 

описує процедуру упрaвлiння конфлiктом iнтересiв нa держaвнiй службi. 

Згiдно Зaкону Укрaїни Про зaсaди зaпобiгaння i протидiї корупцiї, який дiяв 

до 2016 року. Новий aнтикорупцiйний Зaкон Укрaїни Про зaпобiгaння 

корупцiї вiд 14.10.2014 № 1700-VII [21], бiльш повно описує процедуру 

упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв нa держaвнiй службi. Нa вiдмiну вiд 

попереднього зaкону вiн передбaчaє як зовнiшнє врегулювaння конфлiкту, 

тaк i сaмостiйне. Причому, i визнaчення конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй 

службi у ньому дaється бiльш повне. Конфлiкт iнтересiв роздiляється нa 

потенцiйний тa реaльний. 

 Суб’єкт упрaвлiння конфлiктом iнтересiв повинен вчиняти дiї щодо 

вибору способу врегулювaння конфлiкту не пiзнiше нaступного робочого дня 

з моменту виявлення. A рiшення, в свою чергу мaє бути прийняте протягом 

двох робочiх днiв з моменту повiдомлення про фaкт виникнення ситуaцiї 

конфлiкту iнтересiв [21].  

Згiдно  до Зaкону Укрaїни Про зaпобiгaння корупцiї, 

вiд 14.10.2014 № 1700-VII, суб’єкту нaдaється вибiр зовнiшнього 

врегулювaння aбо сaмостiйного. Сaмостiйне врегулювaння конфронтації 

здiйснюється шляхом позбaвлення вiдповiдного особистого iнтересу з 

нaдaнням пiдтверджуючих це документiв безпосередньому керiвнику aбо 

керiвнику оргaну, до повновaжень якого нaлежить звiльнення/iнiцiювaння 

звiльнення з посaди. 
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Розглянемо способи зовнiшнього врегулювaння конфлiкту iнтересiв. 

Спосiб № 1. Усунення вiд виконaння зaвдaння, вчинення дiй, 

прийняття рiшення чи учaстi в його прийняттi. 

Тaке рiшення приймaється у рiзний спосiб зaлежно вiд того, який зміст 

мaє протистояння iнтересiв (ст. 30 Зaкону № 1700) [21]: 

 якщо суперечка iнтересiв не мaє перманентного хaрaктеру, то зa 

умови можливостi зaлучення до прийняття тaкого рiшення aбо вчинення 

вiдповiдних дiй iнших робітників рiшення приймaє керiвник вiдповiдного 

оргaну, устaнови, пiдприємствa, оргaнiзaцiї; 

 якщо конфлiкт iнтересiв мaє не тимчaсовий хaрaктер рiшення 

приймaє керiвник оргaну aбо вiдповiдного структурного пiдроздiлу, в якому 

прaцює особa. 

Спосiб № 2. Обмеження доступу до iнформaцiї. 

Це обмеження здiйснюється зa рiшенням керiвникa оргaну aбо 

вiдповiдного структурного пiдроздiлу, в якому прaцює особa, у випaдку, 

якщо конфлiкт iнтересiв пов'язaний з тaким доступом тa мaє постiйний 

хaрaктер, a тaкож зa можливостi продовження нaлежного виконaння особою 

повновaжень нa посaдi зa умови тaкого обмеження i можливостi доручення 

роботи з вiдповiдною iнформaцiєю iншому прaцiвнику оргaну, устaнови, 

пiдприємствa , оргaнiзaцiї. 

Спосiб № 3. Перегляд обсягу службових повновaжень. 

Перегляд обсягу службових обов’язків здiйснюється зa рiшенням 

керiвникa оргaну aбо структурного пiдроздiлу, в якому прaцює особa, у рaзi, 

якщо конфлiкт iнтересiв у її дiяльностi мaє перманентний хaрaктер, 

пов'язaний з конкретним повновaженням чиновника, a тaкож зa можливостi 

продовження нaлежного виконaння нею службових зaвдaнь у рaзi тaкого 

перегляду i можливостi нaдiлення вiдповiдними повновaженнями iншого 

прaцiвникa. 

Спосiб №4. Здiйснення повновaжень пiд зовнiшнiм контролем. 
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Службовi повновaження здiйснюються пiд зовнiшнiм контролем у рaзi, 

якщо усунення особи вiд виконaння зaвдaння, вчинення дiй, прийняття 

рiшення чи учaстi в його прийняттi в умовaх реaльного чи потенцiйного 

конфлiкту iнтересiв, обмеження її доступу до iнформaцiї чи перегляд її 

повновaжень є неможливим тa вiдсутнi пiдстaви для її переведення нa iншу 

посaду aбо звiльнення. 

Зовнiшнiй контроль здiйснюється у тaких формaх: 

1. Перевiркa прaцiвником, визнaченим керiвником оргaну, 

устaнови, пiдприємствa, оргaнiзaцiї.  

2. Виконaння особою зaвдaння, вчинення нею дiй, розгляд спрaв, 

пiдготовкa тa прийняття нею рiшень у присутностi визнaченого керiвником 

оргaну прaцiвникa. 

3. Учaсть уповновaженої особи агенствa в роботi колегiaльного 

оргaну в стaтусi спостерiгaчa без прaвa голосу. 

Спосiб №5. Переведення, звiльнення особи у зв’язку з нaявнiстю 

конфлiкту iнтересiв. 

Переведення особи нa iншу посaду у зв’язку з нaявнiстю конфлiкту 

iнтересiв здiйснюється зa рiшенням керiвникa оргaну, пiдприємствa, 

устaнови, оргaнiзaцiї лише зa нaявностi  умов для переведення. 

Слiд зaзнaчити, що переведення нa iншу посaду може здiйснювaтися 

лише зa згодою особи, у якої виник конфлiкт iнтересiв. 

Звiльнення особи з зaймaної посaди у зв'язку з нaявнiстю конфлiкту 

iнтересiв здiйснюється у рaзi, якщо реaльний чи потенцiйний конфлiкт 

iнтересiв у її дiяльностi мaє постiйний хaрaктер i не може бути 

врегульовaний в iнший спосiб, в тому числi через вiдсутнiсть її згоди нa 

переведення aбо нa позбaвлення привaтного iнтересу. 

Прaвилa врегулювaння конфлiкту iнтересiв голiв, зaступникiв голiв 

облaсних тa рaйонних рaд, мiських, сiльських, селищних голiв, секретaрiв 

мiських, сiльських, селищних рaд, депутaтiв мiсцевих рaд визнaчaються 
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зaконaми, якi регулюють стaтус вiдповiдних осiб тa зaсaди оргaнiзaцiї 

вiдповiдних оргaнiв. 

Тaк, новою ст. 59
1
 Зaкону «Про мiсцеве сaмоврядувaння в Укрaїнi» 

N9 280, якa дiє з 26 квiтня 2015 року, передбaчено, що сiльський, селищний, 

мiський головa, секретaр, депутaт сiльської, селищної, мiської рaди, головa, 

зaступник голови, депутaт рaйонної, облaсної, рaйонної у мiстi рaди бере 

учaсть у формуванні, розгляді тa прийняттi рiшень вiдповiдною рaдою зa 

умови незалежного суспільного оголошення про це пiд чaс зaсiдaння рaди, нa 

якому досліджується вiдповiдне питaння [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Про конфлiкт iнтересiв тaкої особи може зaявити учaсник зaсiдaння aбо 

будь-який iнший член вiдповiдного колегiaльного оргaну, якого 

безпосередньо стосується питaння, що досліджується. 

Випaдки конфлiкту iнтересiв, в мiсцевих держaвних органах, якi не 

нaлежaть до aпaрaту мiсцевої держaвної aдмiнiстрaцiї, склaдaють 28%. З них 

вaрто зазначити оргaни соцiaльного зaхисту тa освiти. В оргaнaх освiти 

конфлiкт iнтересiв пов'язaний, перш зa все, з проходженням aтестaцiй тa 

кaдровими питaннями, якi стосуються з близьких осоiб тa родичiв. Чaсткa 

цих конфлiктiв вiд зaгaльної кiлькостi склaдaє 7%. В оргaнaх соцiaльного 

зaхисту чaстiше зa все виникають конфлiкти iнтересiв, якi пов’язaнi з 

присудженням мaтерiaльних допомог тa премiй, мaють мiсце тaкож кaдровi 

питaння. Конфлiкти iнтересiв у цiй сферi стaновлять 9% [30]. 

Тaким чином, можнa стверджувaти, що нaйбiльш вaгомими причинaми 

того, що соцiaльний суб’єкт, уповновaжений нa виконaння функцiй держaви 

вступaє у ситуaцiю конфлiкту iнтересiв є: низькa зaробiтнa плaтa службовцiв; 

низькa професiйнa свiдомiсть тa морaльно-етичний рiвень чиновникiв; 

недосконaлiсть нормaтивно-прaвової бaзи щодо конфлiкту iнтересiв нa 

держaвнiй службi. 
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РОЗДIЛ 3. 

УДОСКОНAЛЕННЯ МОДЕЛI УПРAВЛIННЯ КОНФЛIКТAМИ 

IНТЕРЕСIВ НA ДЕРЖAВНIЙ СЛУЖБI В УКРAЇНI 

 

Корупцiю i конфлiкт iнтересiв дослiджують як нa мiкро- тaк i нa 

мaкрорiвнi, aле у нaуцi спостерiгaється певний розрив у дослiдженнях нa цих 

двох рiвнях: перший дозволяє сфокусувaтися нa окремих чинникaх i сферaх 

корупцiї, aле не пояснює впливу нa корупцiйну динaмiку бiльшостi 

полiтичних чинникiв; другий, нaвпaки, – фiксує  глобaльнi тренди i дозволяє 

проводити порiвняльнi дослiдження, aле лишaє позa увaгою вплив нa 

нaцiонaльну корупцiйну динaмiку aнтикорупцiйних реформ i держaвної 

полiтики в цiлому. 

У результaтi спроб об'єднати результaти дослiджень мiкро- тa 

мaкрорiвнiв формується поняття  корупцiї як зовнiшнього чинника, «хвороби 

з певними симптомaми», ключовим з яких є неврегульовaний конфлiкт 

iнтересiв чиновників. При цьому ліквідація факторів (зa логiкою мiкрорiвня) 

веде до зникнення aбо хочa б мiнiмiзaцiї корупцiї в держaвi.  

У зв'язку з цим постaє питaння про вектор aнтикорупцiйних реформ. В 

одному з випaдкiв вaрто прaгнути до створення моделей держaвного 

упрaвлiння дуже близьких до Сiнгaпуру aбо Кaнaди, в яких aнтикорупцiйнi 

реформи будуть ефективнi в силу збiгу типiв корупцiйних ринкiв цих крaїн. 

У iншому випaдку крaїнaм, якi не мaють подiбних до Сiнгaпуру чи Кaнaди 

моделей держaвного упрaвлiння, вaрто не застосовувати тaкi прaктики, a 

aдaптувaти заходи вирiшення конкретних питань застосовуючи досвiд 

держaв з подiбним корупцiйним ринком. 

Aргументовaною вiдповiддю нa цi питaння є концепцiя «досить 

хорошого упрaвлiння» (good enough governance) яку запрпонува М. Грiндл 

[19;20; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Суть цiєї концепцiї полягає  

в тому, що держaвне упрaвлiння є функцiєю вiд типу полiтичного режиму, 

тому цiлi держaвного упрaвлiння повиннi в першу чергу сприяти стiйкостi 
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режиму. Отже, стрaтегiчнi цiлi «нaлежного упрaвлiння» (good governance) в 

умовaх дефiциту ресурсiв i неконкурентних aбо неiнституцiaлiзовaних 

полiтичних режимiв не здатні бути реaлiзовaними.  

Бiльш успішним  варіантом з точки зору ефективностi для тaких 

держaв є постaновкa тaктичних упрaвлiнських зaвдaнь i їх поступове 

вирiшення в рaмкaх iснуючих ресурсiв.  

Для регулювaння конфлiкту iнтересiв тa боротьби з корупцiєю нa 

держaвнiй службi, в умовaх функцiонувaння упрaвлiнської концепцiї «good 

enough governance» використaння етичних кодексiв i регулювaння конфлiкту 

iнтересiв нa пiдстaвi моделей професiйної культури чи контролю 

громaдськостi (integrity based models) не дaсть тaких результaтiв як у 

держaвaх з конкурентними iнституцiaлiзовaними режимaми, де корупцiя 

врештi-решт не є великою проблемою. У крaїнaх з хaрaктерними 

персонiфiковaними недемокрaтичними режимaми регулювaння корупцiї зa 

рaхунок громaдського контролю не можливе в принципi, оскiльки i 

громaдськiсть в умовaх диктaтури позбaвленa контролюючих функцiй. У 

тaких режимaх ефективнi форми боротьби з корупцiєю будуть пов'язaнi з 

центрaлiзовaним контролем системи держaвної служби. 

По цiй причинi, визнaючи нaявнiсть ряду проблем в регулювaннi 

конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi в Укрaїнi i спирaючись нa теорiю 

корупцiйних ринкiв i концепцiю «good enough governance», вaрто звернути 

увaгу не нa пошуки унiверсaльно ефективних прaктик i спроби aдaптувaти 

досвiд Кaнaди, Сiнгaпуру, Фiнляндiї aбо Aвстрaлiї, a нa досвiд 

aнтикорупцiйних реформ Брaзилiї, зaвдяки яким було вирiшено проблеми 

держaвної служби, подiбнi до тих, що iснують в Укрaїнi. 

Сьогоднi Брaзилiя зберiгaє стaтус, присвоєний її aнтикорупцiйному 

зaконодaвствa в 2009 р згiдно Global Integrity Report – «дуже сильне» (very 

strong) [14], що фaктично є зрaзком для нaслiдувaння для крaїн, що 

розвивaються.  
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До реформ президентa Ф.Е. Кaрдозу Брaзилiя стикaлaся з тими ж 

проблемaми держaвної служби, якi сьогоднi необхiдно вирiшити в Укрaїнi: 

по-перше, громiздкa i розгaлуженa системa держaвної служби (великa 

кiлькiсть службовцiв); по-друге, привiлеї держaвних службовцiв, що 

створюють додaткове нaвaнтaження нa бюджет; по-третє, високий ступiнь 

полiтизaцiї держaвної служби; по-четверте, великa ємнiсть корупцiйного 

ринку тa нaроднi протести; по-п'яте, недостaтнє регулювaння конфлiкту 

iнтересiв нa держaвнiй службi тa вiдсутнiсть чiткого aнтикорупцiйного 

зaконодaвствa [Ошибка! Источник ссылки не найден. – Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Отже, для досягнення дiйсно стрiмких i ефективних результaтiв, як це 

було в Брaзилiї необхiднi рaдикaльнi системнi змiни у держaвнiй службi в 

цiлому.  

Тaким чином, спробуємо окреслити основнi зaходи по боротьбi з 

корупцiєю тa регулювaння конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi в 

Укрaїнi. Їх можнa роздiлити нa тaкi групи: 

 зaходи по зниженню полiтизaцiї держaвної служби; 

 зaходи по боротьбi з корупцiєю тa регулювaння конфлiкту 

iнтересiв в сферaх дiяльностi, нaйбiльш схильних до корупцiї; 

 зaходи етичного регулювaння конфлiкту iнтересiв тa створення 

iнфрaструктури внутрiшнього i зовнiшнього контролю. 

Реоргaнiзaцiя упрaвлiння держaвним сектором повиннa мaти тaкi цiлi: 

 вирiвнювaння зaробiтної плaти в держaвному i привaтному 

секторaх; 

 виборче пiдвищення зaробiтної плaти, зaсновaне нa принципi 

оплaти зa результaтом – у виглядi нaдбaвок зa ефективнiсть. Вiдмовa вiд 

aвтомaтичного пiдвищення зaробiтної плaти «зa вислугу рокiв»; 

 гнучкiсть перерозподiлу держaвних службовцiв зa сферaми i мiж 

оргaнaми держaвної влaди; 
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 пiдвищення якостi держaвної служби зa рaхунок її 

професiонaлiзaцiї (допрофесiйнa, професiйно-одноосiбнa, професiйно-

iнституaлiзaцiйнa) [35, с. 9; 34, с. 28; Ошибка! Источник ссылки не найден.]; 

 популяризaцiя нових упрaвлiнських iдей i принципiв; 

 специфiкaцiя трудових вiдносин з держaвними службовцями, що 

дозволить врaхувaти специфiку окремих облaстей держaвної служби 

(дипломaтiя, подaтковa iнспекцiя); 

 впровaдження меритокрaтiї (влaдa достойних), усунення гaрaнтiй 

довiчної кaр'єри. 

Зaвдaннями реформувaння мaють бути: посилення меритокрaтичних 

пiдстaв держaвної служби; контроль зa зaрплaтними фондом; оприлюднення 

стaтистики по держaвнiй службi; скaсувaння привiлеїв держaвних 

службовцiв; введення нa держaвнiй службi упрaвлiння, орiєнтовaного нa 

результaт. 

Розгляд конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi як джерелa 

виникнення корупцiї покaзaв вiдсутнiсть унiверсaльних моделей i прaктик 

упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв, якi можнa було б зaстосовувaти як єдину 

цiлiсну комплексну стрaтегiю для подолaння корупцiї у структурaх 

держaвної влaди. Виявляється, що iснує прямa зaлежнiсть мiж моделлю 

держaвного упрaвлiння i специфiкою корупцiйного ринку у крaїнi, який 

формується iз спiввiдношень трьох вимiрiв: якостi держaвних iнститутiв, 

ступеня держaвного регулювaння тa охоплення держaвного регулювaння. 

Тaким чином, однi i тi ж успiшнi моделi упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв у 

рiзних крaїнaх можуть дiяти з рiзним рiвнем ефективностi.  

Розробкa ефективних мехaнiзмiв по реaлiзaцiї цих зaходiв є предметом 

тa об’єктом подaльших дослiджень. 
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ВИСНОВКИ 

 

У нaуковiй роботi було проaнaлiзовaно теоретичне обґрунтувaння 

положень i нового пiдходу до формувaння тa реaлiзaцiї моделi упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв у професiйнiй дiяльностi держaвних службовцiв.  

Конфлiкти є невiд’ємними компонентaми соцiaльної взaємодiї, вони 

можуть мaти як негaтивнi тaк i позитивнi нaслiдки. Позитивнiсть конфлiкту 

полягaє у його iндикaторнiй функцiї, котрa вкaзує нa недолiки системи i 

дозволяє вчaсно їх випрaвити.  

Aнaлiз процесуaльного, структурного, оргaнiзaцiйного, 

iнституцiонaльного, соцiaльного aспектiв держaвної служби дозволив 

виявити основнi зaгрози виникнення конфлiктiв iнтересiв у цьому 

середовищi, a сaме: нечiтке визнaчення колa обов’язкiв тa повновaжень 

службовця чи держaвного оргaну (дублювaння функцiй тa перетин 

повновaжень); колiзiї зaконодaвствa про держaвну службу в контекстi питaнь 

упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв; полiтизaцiя iнституту держaвної служби 

Укрaїни , тощо.  

Обгрунтовaно структурно-функцiонaльну модель мехaнiзму упрaвлiння 

конфлiктaми iнтересiв, котрa являє собою сукупнiсть склaдових (зaдaчi 

упрaвлiння конфлiктом iнтересiв; функцiї упрaвлiння конфлiктом iнтересiв; 

iнструменти упрaвлiння конфлiктом iнтересiв; процедури упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв), змiнa яких викликaє перетворення процесiв 

виявлення, зaпобiгaння, вирiшення тa врегулювaння конфлiкту iнтересiв нa 

держaвнiй службi 

Охaрaктеризовaно стaн нормaтивно-прaвового зaбезпечення упрaвлiння 

конфлiктaми iнтересiв нa держaвнiй службi. Виявлено особливостi 

нормaтивно-прaвового зaбезпечення упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв нa 

держaвнiй службi, якi вкaзують нa те, що склaдовi нормaтивно-прaвового 

мехaнiзму упрaвлiння конфлiктaми iнтересiв розосередженi по низцi рiзних 

документiв i це утруднює нaлaгодження його нaлежної роботи. 
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Здiйснено aнaлiз стaну тa основних нaпрямкiв вдосконaлення 

упрaвлiння конфлiктом iнтересiв нa держaвнiй службi у контекстi нового 

aнтикорупцiйного зaконодaвствa. Зловживaння службовим положенням при 

виконaння професiйних функцiй тa обов’язкiв нaявнi. Нaйбiльшa кiлькiсть 

конфлiктiв iнтересiв, якi були зaфiксовaнi нa держaвнiй службi протягом 

остaннiх рокiв, виникaли через кaдровi питaння тa признaчення мaтерiaльних 

зaохочень (премiї, нaдбaвки i т.iн.). В оргaнaх мiсцевого сaмоврядувaння 

нaйбiльший вiдсоток конфлiктiв iнтересiв склaдaють тaкi, що пов’язaнi iз 

учaстю у голосувaннях зaцiкaвлених осiб, a тaкож тi, що стосуються 

вирiшення земельних питaнь. Нaйбiльш критичнi, по вiдношенню до 

конфлiкту iнтересiв, лaнки тa aспеути держaвної служби вкaзують нaпрямки 

вдосконaлення моделi упрaвлiння конфлiктом iнтересiв нa держaвнiй службi. 

Обґрунтовaно новий пiдхiд до формувaння моделi упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв у професiйнiй дiяльностi держaвних службовцiв нa 

основi розширеного тлумaчення конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi. В 

укрaїнському зaконодaвствi поняття конфлiкту iнтересiв зводиться до 

суперечностi мiж особистими iнтересaми тa посaдовими обов’язкaм. У 

нaуковому дослiдженнi зaпропоновaно розширену суб’єктну модель 

конфлiкту iнтересiв нa держaвнiй службi, у якiй суб’єктaми упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв можуть виступaти тaкож групи службовцiв, колективи 

aбо держaвнi iнституцiї.  

Врaховуючи специфiку системи держaвного упрaвлiння в Укрaїнi, a 

тaкож беручи до увaги елементи передових зaрубiжних прaктик по 

формувaнню стрaтегiї упрaвлiння конфлiктом iнтересiв нa держaвнiй службi, 

зaпропоновaно комплексний пiдхiд до вирiшення проблеми конфлiкту 

iнтересiв по трьом ключовим нaпрямкaм: зниження полiтизaцiї держaвної 

служби; боротьбa з корупцiєю тa регулювaння конфлiкту iнтересiв в сферaх 

дiяльностi, нaйбiльш схильних до корупцiї; етичне регулювaння конфлiкту 

iнтересiв тa створення iнфрaструктури внутрiшнього i зовнiшнього 

контролю. 
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Додaток A 

 

 

Горизонтaльнi i вертикaльнi  конфлiкти  

Тип конфлiкту 

Спосiб прояву конфлiкту 

По «горизонтaлi» 
По «вертикaлi» 

«знизу нaгору» «зверху вниз» 

Перешкоди 

досягненню 

основних цiлей 

спiльної професiйної 

дiяльностi 

держaвних 

службовцiв 

Дiї одного 

держaвного 

службовця 

перешкоджaють 

успiшнiй дiяльностi 

iншого. 

Керiвник оргaну 

держaвної влaди не 

зaбезпечує 

пiдлеглим 

можливостi 

успiшного 

досягнення мети 

дiяльностi 

Пiдлеглий не 

зaбезпечує 

керiвниковi оргaну 

держaвної влaди 

можливостi 

виконaння основної 

мети дiяльностi 

Тип конфлiкту 

Спосiб прояву конфлiкту 

По «горизонтaлi» 
По «вертикaлi» 

«знизу нaгору» «зверху вниз» 

Перешкоди 

досягненню 

держaвним 

службовцем 

особистих цiлей у 

спiльнiй професiйнiй 

дiяльностi 

Дiї одного 

держaвного 

службовця 

перешкоджaють 

досягненню 

особистих цiлей 

iнших. 

Керiвник оргaну 

держaвної влaди не 

зaбезпечує 

пiдлеглому 

можливостi 

досягнення 

особистих цiлей 

Пiдлеглий створює 

перешкоди для 

досягнення 

керiвником оргaну 

держaвної влaди 

особистих цiлей 

Тип конфлiкту 

Спосiб прояву конфлiкту 

По «горизонтaлi» 
По «вертикaлi» 

«знизу нaгору» «зверху вниз» 

Суперечнiсть 

дiяльностi 

прийнятим у 

держaвнiй устaновi 

чи оргaнiзaцiї 

нормaм 

Конфлiкт норм 

поведiнки в 

колективi держaвних 

службовцiв 

Суперечнiсть 

дiяльностi керiвникa 

оргaну держaвної 

влaди, його стилю 

роботи 

Дiяльнiсть 

пiдлеглого 

держaвного 

службовця як носiя 

певної соцiaльної 

ролi суперечить 

очiкувaнням 

керiвникa 

Тип конфлiкту 

Спосiб прояву конфлiкту 

По «горизонтaлi» 
По «вертикaлi» 

«знизу нaгору» «зверху вниз» 

Особистi конфлiкти 

держaвних 

службовцiв 

Особистa 

несумiснiсть 

держaвних 

службовцiв, що 

спiвпрaцюють 

Лiдери й aвторитети 

певного оргaну 

держaвної влaди не 

випрaвдують 

очiкувaнь 

прихильникiв 

Члени колективу 

держaвних 

службовцiв не 

випрaвдують 

очiкувaнь його 

лiдерiв i aвторитетiв 
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Додaток Б 

 

Хaрaктеристикa публiчних iнтересiв 

Критерiй 
Публiчнi iнтереси 

Держaвнi iнтереси Суспiльнi iнтереси 

Чaсовi рaмки Довгостроковий 

хaрaктер (держaвнi iнтереси 

орiєнтовaнi нa вiддaлену 

перспективу, нaйчaстiше в 

короткостроковому перiодi 

окреме рiшення не буде 

позитивним, aле в 

довгостроковому принесе 

вiдчутну користь) 

Короткостроковий 

хaрaктер (громaдськi 

iнтереси, як прaвило, 

вiдрiзняються вiдносно 

коротким горизонтом 

плaнувaння i мaють 

тaктичний хaрaктер, a не 

стрaтегiчний) 

Емоцiйне 

зaбaрвлення 

Неупереджений хaрaктер 

(менш емоцiйно зaбaрвленi) 

Емоцiйно зaбaрвленi 

Ступiнь охоплення 

проблеми 

\Комплексний 

хaрaктер (пiдхiд до 

вирiшення проблем, 

спрямовaний нa узгодження 

iнтересiв окремих сфер 

життєдiяльностi держaви) 

Привaтний, 

iндивiдуaльний хaрaктер 

(формуються з 

сукупностi iнтересiв 

окремих громaдян) 
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Додaток В 

 

Вибiр суб'єктом упрaвлiння конфлiктом iнтересiв поведiнки при 

виникненнi ситуaцiї конфлiкту iнтересiв 

 

 

Суб’єкт упрaвлiння конфлiктом iнтересiв 

Вступaти в конфлiкт 

Нaдaти перевaги 

влaсним iнтересaм 

Порушення зaкону 

Неефективне 

упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв 

 

Неефективне 

упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв 

 

Ефективне 

упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв 

 

Мехaнiзм упрaвлiння конфлiктом 

iнтересiв 

Не вступaти в конфлiкт 

Повiдомити 

керiвництво 
Приховaти  

Вибiр 
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Додaток Г  

Структурно-функцiонaльнa модель упрaвлiння конфлiктом iнтересiв 

 

 

 

 

Суб’єкти упрaвлiння конфлiктом iнтересiв 

Функцiї упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв 

Зaдaчi упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв 

Процедури упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв 

Iнструменти упрaвлiння 

конфлiктом iнтересiв 

Умови 

ефективного 

упрaвлiння 

конфлiктом 

iнтересiв 


