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У Видавничому центрі «Кафедра» у 2020 
р. вийшла друком монографія І.Д. Пас-
туха «Запобігання та врегулювання кон-
фліктів інтересів у діяльності публічної 
адміністрації: адміністративно-правове 
дослідження», яка є комплексним дослі-
дженням запобігання та врегулювання 
конфліктів інтересів у діяльності публічної 
адміністрації. 

Законотворчі та реформаторські про-
цеси, що відбуваються нині в Україні, по 
своїй суті націлені на подолання корупції. 
Корупція – це найбільш негативний фено-
мен, який стоїть на перешкоді побудови 
економічно спроможної та самодостатньої 
держави – України. Монографія «Запобі-
гання та врегулювання конфліктів інте-
ресів у діяльності публічної адміністрації: 
адміністративно-правове дослідження» 
висвітлює сучасні проблеми та напрями 
вирішення одного із проявів, пов’язаних 
з корупцією, – конфлікту інтересів, та є не 
лише актуальним нині дослідженням, а 

й свого роду «посібником» для суб’єктів 
публічної адміністрації.

Стислість та лаконічність передмови дає 
можливість зрозуміти, що монографія – це 
симбіоз теоретичних знань та практич-
ного досвіду автора. Структура моногра-
фії побудована таким чином, що цільовій 
аудиторії задля розуміння самої суті «кон-
флікту інтересів» як феномену надається 
дослідження історичного аспекту витоків 
та заходів протидії їм. Особливу увагу 
з урахуванням національного значення 
монографії заслуговує історіографія цього 
дослідження. 

Заслуговує уваги аналіз досліджень 
корупції в різних сферах державної влади 
та критерії оцінки суспільством захо-
дів боротьби з корупцією. Автор слушно 
доходить висновку, що жодні інструменти 
не працюватимуть самі по собі без приве-
дення їх у дію людьми, тому, якщо весь 
зміст реформ у суспільстві зводити лише 
до вдосконалення соціальних інструмен-
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тів, ігноруючи при цьому необхідність роз-
витку «людського фактора», це не дасть 
очікуваних результатів.

Забезпечувати протидію негативним 
проявам конфліктів інтересів можливо, 
визначивши чіткий порядок дій службов-
ців, у яких він виник, та визначивши чіткий 
механізм урегулювання конфліктів. Визна-
чивши поняття «адміністративно-право-
вий механізм запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності публічної 
адміністрації», автор доходить висновку, 
що складовими елементами такого меха-
нізму є нормативна та інституційна основи.

Говорячи про інституційну основу, 
автор говорить про інститути публічної 
адміністрації, які завдяки своїм повнова-
женням вживають заходів щодо врегулю-
вання конфлікту інтересів, та проводить 
їх класифікацію залежно від особи, яка 
про нього повідомляє, її місця в механізмі 
публічної влади, форми повідомлення, 
обсягу повноважень тощо.

Окрему увагу автором приділено 
порядку запобігання та врегулювання кон-
фліктів інтересів, що виникають у зв’язку 
із недотриманням окремих видів обме-
жень, встановлених законодавством 
у сфері запобігання корупції, а саме: запо-
бігання та врегулювання конфлікту інте-
ресів у зв’язку з наявністю в особи під-
приємств чи корпоративних прав; тих, 
що виникають у зв’язку із недотриманням 
обмежень щодо одержання подарунків; 
тих, що виникають під час сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності, 

а також конфліктів інтересів, що виника-
ють під час спільної роботи близьких осіб.

Питання відповідальності за порушення 
вимог щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів проведено в роз-
різі чинного законодавства та теоретич-
них конструкцій. Питанням дисциплінар-
ної та адміністративної відповідальності 
присвячуються окремі підрозділи моно-
графії. Автор проводить аналіз чинного 
Закону України «Про запобігання коруп-
ції» та Закону України «Про засади запо-
бігання та протидії корупції», який втра-
тив чинність, у розрізі із Законом України 
«Про державну службу», КЗпП та КУпАП. 

Безумовно, говорячи про шляхи якісної 
протидії негативного впливу конфліктів 
інтересів в Україні, автор звертається до 
позитивного міжнародного досвіду. Коруп-
ція нині, як цивілізаційний феномен, є не 
лише національною проблемою України, 
корупція має інтернаціональне значення. 
Адже немає країни, в якій би корупція 
була відсутня, однак одні держави дола-
ють корупцію більш вдало, ніж інші.

Таким чином, рецензована монографія 
«Запобігання та врегулювання конфліктів 
інтересів у діяльності публічної адміністра-
ції: адміністративно-правове дослідження», 
підготовлена к.ю.н., доцентом І.Д. Пасту-
хом, є комплексним дослідженням, заслуго-
вує позитивної оцінки та має надзвичайне 
значення не лише у світлі наукового дослі-
дження, а й як посібник для юристів-прак-
тиків та суб’єктів публічної адміністра-
ції і може бути рекомендована до друку.


