
30Ïðàâî.ua ¹ 4, 2022

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÃÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß 

ÊÎÍÔË²ÊÒÓ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â

Стаття містить науково обґрунтовані 
застереження щодо сучасних тенденцій право-
вого регулювання конфлікту інтересів. 
Ключові слова: конфлікт інтересів, 

суб’єкти господарювання, інтерес, конфлікт, 
захищений законом інтерес. 

 ÌÓÄÐÈÉ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ - ñóääÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, 
àñï³ðàíò ÌÀÓÏ (ì. Êè¿â)

ÓÄÊ 346.2/346.5
DOI 10.32782/LAW.UA.2022.4.5

Усе це, в повній мірі, підтверджує бага-
томанітність висновків, які були зроблені 
науковцями при обґрунтуванні різних те-
орій виникнення конфлікту інтересів між 
найманими працівниками та власниками, а 
також між власниками та кредиторами (те-
орія агентських відносин М. Дженсена и-
У. Меклінга), що стало поштовхом для ви-
никнення інших теорій таких теорій як тео-
рія максимізації доходів акціонерів та теорії 
стейкхолдер-підходу (теорія зацікавлених 
осіб) [1, с. 305-360].
Безумовним також є те, що поняття кон-

флікту інтересів не може розглядатись як 
безальтернативний стан у вигляді рушій-
ної сили зацікавлених суб’єктів. Конфлікту 
інтересів завжди кореспондує необхідність 
досягнення збалансованості інтересів про-
тилежних сторін як логічний та завершаль-
ний етап вирішення теперішньої суперечки. 
Зазначена протилежність є різнополярним 
становищем суб’єктів у їх першочерговому 
стані, проте початком впорядкування інте-
ресів задля досягнення їх логічного збалан-
сування.
Природним також вбачається теорети-

ко-правова підстава виникнення теорії ра-
ціонального вибору (rational choice theory), 
яка обґрунтовує максимально можливий 
ефект при прагненні мінімізувати витратну 
складову у максимально широкому розумін-
ні видів, у яких вона може проявлятись [2, 
с. 790]. Зазначена існуюча природність про-
тилежності інтересів була і залишається ру-
шійною силою законотворчої ініціативи різ-

Постановка проблеми
Інтерес суб’єктів різних організаційно-

правових форм, у тому числі одноосібних 
або колегіальних представників, що уповно-
важені виконувати функції управлінського 
органу такого суб’єкта, зазвичай просувають 
до втілення у життя свою позицію на підставі 
тих чи інших економіко-правових поглядів. 
Такі економіко-правові погляди завжди обу-
мовлені доцільністю впровадження в життя 
бажання досягти більшого майнового екві-
валенту та/або необхідністю дотримуватись 
правових приписів, що є обов’язковими в 
певних випадках. Також слід зазначити, що 
досягненню поставленої мети, не в останню 
чергу, слугує рівень майнового стану заці-
кавленого суб’єкта як у відповідній сфері (га-
лузі виробництва) так і у суспільстві в ціло-
му. Останнє є беззаперечним твердженням 
рушійної сили зацікавленості суб’єкта  за-
лежно від його економічного статусу. Проте 
і економічний статус має бути розглянутий 
у безпосередньому взаємозв’язку із психо-
емоційним ставленням осіб, що ухвалюють 
відповідні рішення до розуміння дотриман-
ня вимог чинного законодавства, та навіть 
більше – етико-моральних цінностей, які па-
нують у суспільстві.
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них за своїм статусом гілок влади, які тим чи 
іншим чином, безпосередньо або приховано 
лобіюють інтереси відповідних соціально-
економічних груп або об’єднань.
З позиції теорії права, абсолютно безза-

перечним є те, що така законотворча діяль-
ність має бути підпорядкована загальним 
вимогам, які становлять предмет та метод 
правового регулювання та є основою відпо-
відної галузевої приналежності (галузі пра-
ва). 
Галузева приналежність норм, що мо-

жуть мати відношення до поняття конфлік-
ту інтересів, може опосередковуватись при-
належністю до адміністративного, цивільно-
го, господарського, трудового, податкового, 
кримінального та інших галузей права.
Так, метою цієї статті є впорядкування 

основних тенденцій, що спрямовані на вре-
гулювання конфлікту інтересів для подаль-
шого їх втілення у нормотворчість.

Стан дослідження проблеми
Конфлікту інтересів присвячено чимало 

робіт, проте він вивчений недостатньо. У 
працях вітчизняних дослідників розгляда-
ються лише окремі аспекти врегулювання 
конфлікту інтересів (попередження, вияв-
лення, реагування). Значна кількість робіт 
досліджує регулювання конфлікту інтересів 
у рамках відносин, що виникають на дер-
жавну або муніципальну службу. Проте важ-
ливого значення конфлікт інтересів набуває 
саме у господарській площині всередині сис-
теми управління юридичною особою – як 
корпоративною, так і унітарною. Загалом 
різноманітними аспектами конфлікту інте-
ресів опікуються такі дослідники, як Бо-
бровник С. В., Вінник О. М., Воловик О. А., 
Гарагонич О. В., Жорнокуй Ю., Серьогін С. Ю., 
Сіренко В.Ф., Хорт Ю. В. та ін.

Виклад основного матеріалу
Конфлікт інтересів як стан правовідно-

син між суб’єктами є доволі розповсюдже-
ним явищем якому приділено достатньо 
уваги у різних, по своїй силі, нормативно-
правових актах. Чинне законодавство Укра-
їни регулює цю категорію як на кодифікова-
ному рівні, так і на рівні законів та підзакон-
них нормативно-правових актів. 

Слід зазначити, що конфлікт інтересів 
знаходить своє відображення також і в нор-
мативно-правових актах інших країн. Таких 
як: 

- Австралії (Закон «Про державну служ-
бу» 1999 року [3]);

- Азербайджану (Закон «Про правила 
етичної поведінки державних службовців» 
від 31 травня 2007 року № 352-IIIГ [4] та за-
кон «Про боротьбу з корупцією» від 13 січня 
2004 № 580-IIГ [5]);

- Арменії (Закон Арменії «Про суспільну 
службу» від 29 березня 2018 року № ЗР-206 
[6]);

- Великобританії (Міністерський кодекс 
Великобританії 2018 року [7]); 

- Ірландії (Закон «Про етику поведінки 
осіб, що займають державні посади Ірлан-
дії» 1995 року [8]); 

- Канади (закон «Про конфлікт інте-
ресів» 2006 року [9]);

- Казахстану (закон «Про державну служ-
бу Республіки Казахстан» від 23 листопада 
2015 року № 416-V ЗРК [10] та закон «Про 
протидію корупції» №410-V ЗРК [11]);

- Киргизстану (Закон «Про конфлікт ін-
тересів» від 12 грудня 2017 року № 206 [12]);

- Німеччини (Закон «Про державну 
службу» 1957 року [13] та Закон «Про дер-
жавних службовців» 2009 року [14]);

- Таджикистану (Закон «Про держав-
ну службу» від 05 березня 2007 року № 233 
[15]).

- Туркменістану (Закон «Про протидію 
корупції» від 01 березня 2014 року № 35-V 
[16], Закон «Про етику та службову пове-
дінку державного службовця» від 26 берез-
ня 2016 року № 364-V [17] та Закон «Про 
державну службу» від 26 березня 2016 року-
№ 363-V [18];

- Чехії (закон «Про конфлікт інтересів» 
2006 року [19]).
Як бачимо, увага, що приділяється кон-

флікту інтересів, є актуальною та знаходить 
своє відображення в законодавстві не лише 
пострадянських країн, де конфлікт інтересів 
можна розглядати як закономірний спадок 
«радянщини», що продукувала корупцію, 
та де економічне лобіювання інтересів у ба-
гатьох сферах життя, а й у країнах з високо 
розвинутою економікою, де законодавство 
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спрямоване на всебічне охоплення право-
відносин. 
Окремо вважаємо за доцільне відмітити 

і наявність такого спрямування норматив-
но-правових актів в країні-агресорі – росії 
та її неприхованому союзнику – республіці 
білорусь. Проте, наразі, хочемо зауважити, 
що ми у нашій роботі не вважаємо за до-
цільне аналізувати законодавство зазначе-
них тоталітарних утворень з двох основних 
причин: з етико-моральних, та з факту того, 
що їх внутрішні нормативно-правові акти 
тотожного спрямування навряд чи можуть 
представляти науковий інтерес внаслідок 
формальності змісту та недієвості чинних 
норм на регулювання суспільних інтер-
есів при існування тоталітарних режимів на 
обох територіях. Разом з тим, особливості 
законодавства росії та республіки білорусь 
в площині регулювання конфлікту інтер-
есів є актуальними в розрізі відповідальнос-
ті за порушення санаційного законодавства 
у сфері міжнародного публічного права та 
з боку приватних структур всередині росії, 
але це не є об’єктом нашого наукового до-
слідження, і тому в подальшому ми свідомо 
уникаємо аналізу законодавства на росії та 
білорусі. 
Як було зазначене вище, термін «інтер-

ес» виживається як у широкому, так і у вузь-
кому значенні, що, у свою чергу, є підставою 
для визначення останнього як об’єкт, що 
впливає на права та обов’язки сторін шля-
хом визначення відповідних норм права, 
що мають бути спрямовані на його врегу-
лювання [20]. В українському законодавстві 
поруч з категорією «інтерес» (пункт 5 статті 
3 ЦК України [21]) містяться такі категорії, 
як «законний інтерес» (частина 1 статті 20, 
абзац 1 частини 2 статті 20, абзац 4 частини 
2 статті 20, частина 5 статті 21, абзац 7 та 8 
частини 1 статті 39, абзац 3 частини 6 стат-
ті 128, частина 2 статті 216, частина 1 статті 
380 та частина 1 статті 389 ГК України [22]) 
та «охоронюваний законом інтерес». Охоро-
нюваний законом інтерес має відображен-
ня як окреме поняття в нормативно-пра-
вових актах та знаходиться у відповідному 
взаємозв’язку з іншими правовими явища-
ми та категоріями. Визначаючи інтерес, що 
охороняється законом як правовий засіб ре-

алізації та захисту самого інтересу, що реалі-
зується поза рамками суб’єктивного права, 
має аналогічну із суб’єктивним правом мету, 
що характеризує фактичний інтерес. Сам 
же охоронюваний законом інтерес виникає 
після того, як фактичний інтерес отримує 
правову основу в нормах права та може ви-
значатись як юридичний правовий інтер-
ес [23, с. 21]. Підтверджує вищезазначене і 
наявність офіційного тлумачення поняття 
«інтерес, який підлягає захисту» в Рішенні 
Конституційного Суду України від 01 груд-
ня 2004 року № 1-10/2004 р., де міститься, 
що охоронюваний законом інтерес треба 
розуміти як прагнення до користування 
конкретним матеріальним та/або нематері-
альним благом, як зумовлений загальним 
змістом об’єктивного і прямо не опосеред-
кований у суб’єктивному праві простий ле-
гітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом 
судового захисту та інших засобів правової 
охорони для задоволення індивідуальних і 
колективних потреб, які не суперечать Кон-
ституції і законам України, суспільним ін-
тересам, справедливості, добросовісності та 
іншим загальноправовим засадам [20].
Види та зміст охоронюваних законом ін-

тересів знаходяться у тісному взаємозв’язку 
із загальновизнаними правовими поняття-
ми, внаслідок чого можуть перебувати не 
лише під захистом закону, а й права в ціло-
му [20]. Це дає нам підстави до розуміння 
тотожного змісту поняття «охоронюваний 
законом інтерес», що міститься у законах 
України з поняттям «право» в широкому ро-
зумінні [24]. У випадках, коли інтерес зна-
ходиться поза законом або права законода-
вець визначає його як порушення [20]. 
Продовжуємо нашу наукову розвідку в 

контексті теоретичного аналізу сфер пра-
возастосування з посиланням на відповідні 
норми, що містяться в законодавстві наведе-
них нами країн. 
Законодавство Великобританії у згаду-

ваному нами Міністерському Кодексі по-
кладає на членів уряду обов’язок передба-
чити, що жоден конфлікт не може існувати 
або не може виникнути між публічними 
обов’язками та особистими інтересами члена 
уряду. Крім цього, члени уряду зобов’язані 
оприлюднувати окрему декларацію по кон-
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флікту інтересів (item «f» art. 1.3 Ministerial 
Code (UK)) [25]. 
Так, пункт 4 Закону Канади «Про кон-

флікт інтересів» наголошує, що державний 
службовець завжди знаходиться у стані, 
який характеризується конфліктом інте-
ресів у разі здійснення ним посадових по-
вноважень обов’язків або функцій, які не 
дають можливість реалізувати власні інте-
реси, інтереси своїх родичів, друзів або не-
належним чином представляти інтереси ін-
шої особи [9]. Більш прискіплива увага до 
зазначеної норми передбачає відповідаль-
ність державного службовця при поверх-
невому ставленні до своїх обов’язків у разі 
представлення інтересів іншої особи, що та-
кож може трактуватись як лобіювання влас-
них та призводити до відповідальності.
Законодавство Чехії у зазначеному нами 

вище законі визначає будь-яку дію або без-
діяльність посадової особи як використання 
службового становища в особистих інте-
ресах або отримання необґрунтованих пере-
ваг для посадових осіб, їх близьких родичів 
або будь-яких третіх осіб [19]. Як бачимо, за-
конодавство Чехії так само, як і сучасні під-
ходи, що визначені у спеціальному законі 
Канади «Про конфлікт інтересів», не визна-
чає перелік третіх осіб, що дозволяє більш 
суворо та розширено трактувати конфлікт 
інтересів посадової особи.
Наведені нами приклади торкаються пу-

блічної і приватної сфери та передбачають 
поглиблене ставлення будь-якого посадов-
ця до аналізу дій, що опосередковані функ-
ціями посадових повноважень. Так, напри-
клад, відповідно до глави 13-А «Адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з коруп-
цією» Кодексу України про адміністративні 
правопорушення адміністративна відпові-
дальність передбачена за… порушення ви-
мог щодо запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів (стаття 1727) [26]; 
У свою чергу, суб’єкти приватного права 

так само обтяжені обов’язком уникати ви-
падків, що можуть провокувати конфлікт 
інтересів особливо таких, що можуть при-
звести до фактів корупції [27].
Зазначені нами норми підштовхують до 

необхідності уніфікованих вимог, що най-
менше в розумінні притягнення до відпо-

відальності у разі виникнення таких пра-
вопорушень у приватній сфері. Адже якщо 
норми, що передбачають правила належ-
ної поведінки у публічній сфері базуються 
на суворому дотриманні функціональних 
обов’язків посадових особи, то приватно-
правова сфера з самого початку передбачає 
наявність конфлікту інтересів у багатьох 
сферах. Такі сфери можуть бути як прита-
манні господарсько-правовим відносинам 
як-то відносини, що складаються при управ-
лінні юридичною особою, а саме всередині 
цієї системи управління, що найбільш ха-
рактеризуються постійним зіткненням волі 
кількох осіб/груп осіб, залишаючи поле для 
протиріч та конфліктів, так і мати своє по-
ходження із цивільно-правових обов’язків, 
що виникають у сторін при виконанні функ-
цій представництва та трастових правовід-
носин. У зазначених відносинах конфлікт 
інтересів існує іманентно незалежно від волі 
людини. Разом з тим не всяке таке зіткнен-
ня потрапляє в поле зору законодавця. Осо-
бливий порядок прийняття управлінських 
рішень законодавством не встановлюється 
(наприклад, при висуванні кандидата до 
складу органу управління у стані конфлікту 
інтересів, голосуванні на загальних зборах у 
стані конфлікту інтересів). Окремі спеціаль-
ні закони, наприклад, Закон України «Про 
акціонерні товариства» [28], Закон України 
«Про товариства з обмеженою та додатко-
вою відповідальністю» [29] не дають ви-
значення конфлікту інтересів, не викорис-
товують це поняття, але фактично містять 
норми, спрямовані на його врегулювання. 
Аналіз сукупності зазначених нормативних 
правових актів дозволяє констатувати, що 
поняття «конфлікт інтересів» стало родовим, 
що виражає суттєві та універсальні ознаки 
конфлікту інтересів у господарському праві.

 Аналізуючи особливості представни-
цтва, конфлікт інтересів може розглядатись 
як внутрішня суперечка інтересів представ-
ника та представленого та зовнішня між 
представником та представленим і третіми 
особами.
Довірче управління майном (трастові 

правовідносини) також уразливі виникнен-
ню конфлікту інтересів та може розгляда-
тись на внутрішньому (між довіреним упра-
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вителем та власником майна, а також на 
зовнішньому – між довіреним управителем 
і довірителем та третіми особами. Як при-
клад можна розглянути відносини на ринку 
цінних паперів, що виникають між андерай-
тером та довіреним управителем при при-
дбанні акцій на IPO (initial public offering), 
коли ціна придбаних акцій через деякий час 
зменшується, породжуючи збитки довірите-
ля управління. Найбільш суттєвого значен-
ня уніфікація норм, що регулюють управлін-
ня цінними паперами виникає при передачі 
майна державними службовцями в довірче 
управління, що на практиці підтверджує ак-
туальність конфлікту інтересів зазначеного 
інституту приватного права [30]. 

Висновки
Усе вищезазначене в сукупності дозво-

ляє нам констатувати характерні особливос-
ті конфлікту інтересів в окремих напрямках 
його існування:

- конфлікт інтересів не може виникати 
автоматично, адже будь-який особистий ін-
терес може породжувати конфлікт інтересів 
через свідомі дії або свідому бездіяльність;

- конфлікт інтересів характеризується 
відсутністю градації (інтересу фізичної осо-
би або інтересу юридичної особи), проте на-
явністю самого факту його виникнення, що, 
у свою чергу, є підставою для пошуку і за-
стосування відповідних норм права; 

- конфлікт інтересів може розглядатись 
як окреме явище в площині публічної або 
приватної сфери правовідносин, а також із 
врахуванням спільних ознак вищезазначе-
них сфер;

- соціально-економічний напрямок – 
конфлікт інтересів має соціально-економіч-
не походження, а його регулювання безпо-
середньо пов’язано із галузевою приналеж-
ністю, що опосередковується застосуванням 
відповідних методів правового регулюван-
ня та впливу на окремі підгалузі та інститу-
ти права.
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THEORETICAL AND LEGAL 
PRINCIPLES OF THE NORMATIVE 

DEFINITION OF THE CONFLICT OF 
INTERESTS

A business entity should be perceived in relation 
to persons who infl uence or are capable of infl uenc-
ing its activities. Since a legal entity acquires civil 
rights and assumes civil duties through its bodies, its 
activities are collective in nature. Collective activity is 
characterized by the struggle of the interests of its par-
ticipants, which are not always effectively regulated 
by law, and in some cases are not regulated at all.

This led to the fact that the beginning of the XXI 
century was characterized by a number of upheav-
als in the fi nancial markets, in particular, the bank-
ruptcy of the Enron company (USA) in 2002 and 
the subsequent adoption of the Sarbanes - Oxley Act 
(Sarbanes - Oxley Act). They had such an impact on 
the world economy that they initiated the formation of 
confl ict of interest regulation standards (OECP and 
G20 acts on the elimination of confl ict of interest), lo-
cal standards for making management decisions and 
concluding agreements (compliance), as well as initi-

ated scientifi c research devoted to various aspects of 
entity management.

The legislator reacted to changes in social 
relations. The formation of legal regulation aimed 
at identifying confl icts of interest and legal means 
of eliminating its consequences in the public and 
private spheres has begun. The Law of Ukraine «On 
Prevention of Corruption» distinguishes two types 
of confl ict of interest. Potential confl ict of interest - 
a person has a private interest in the fi eld in which 
he performs his offi cial or representative powers, 
which may affect the objectivity or impartiality of 
his decision-making, or the performance or non-
performance of actions during the performance 
of these powers. A real confl ict of interest is a 
contradiction between a person’s private interest and 
his offi cial or representative powers, which affects the 
objectivity or impartiality of decision-making, or the 
performance or non-performance of actions during 
the performance of said powers. Many works are 
devoted to the confl ict of interests, but it is not studied 
enough. In the works of Ukrainian researchers, 
only certain aspects of confl ict of interest settlement 
(warning, detection, response) are considered. Many 
works examine the regulation of confl icts of interest 
at the state or municipal level. However, the confl ict 
of interests becomes important precisely in the fi eld 
of business within the management system of a legal 
entity - both corporate and unitary.

The article highlights the specifi cs of the confl ict 
of interests contained in the legislation of some coun-
tries.

As a result of the research conducted by the au-
thor, the conclusions drawn are aimed at the theoreti-
cal and legal understanding of the confl ict of interest 
for the further implementation of norms designed to 
regulate the specifi ed legal relations.

Keywords: confl ict of interest, business enti-
ties, interest, confl ict, interest protected by law.


