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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І.Д. ПАСТУХА «ЗАПОБІГАННЯ  
ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»1

У Видавничому центрі «Кафедра» у 2020 р. вийшла друком монографія  
Пастуха І.Д. «Запобігання та врегулювання конфліктів інтересів в діяльності 
публічної адміністрації: адміністративно-правове дослідження», яка є комплек-
сним дослідженням запобігання та врегулювання конфліктів інтересів у діяльно-
сті публічної адміністрації.

Визначаючи ступінь важливості цієї монографічної праці для сучасних вищих 
навчальних закладів України, передусім необхідно акцентувати увагу на тому, що 
корупція в Україні, масштаби її поширення перешкоджають утвердженню прин-
ципів верховенства права, законності, побудові демократичної, соціальної, право-
вої держави. Це актуалізує необхідність всебічного вивчення феномену корупції 
та, відповідно, невідкладного розв’я-зання на засадах пошуку ефективних шляхів 
протидії різноманітних проявів цього явища, мінімізації їх наслідків. Попри уста-
леність корупційної проблематики як предмета досліджень, питання запобігання 
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності публічної адміністрації, її ґенеза, 
сутнісні виміри, тенденції утвердження, практика протидії залишаються досі 
недостатньо висвітленими на науковому рівні.

Упродовж останнього десятиліття міжнародні рейтинги сприйняття корупції 
в Україні залишаються незмінно високими, наближаючись до критичної межі, що 
зумовлює ставлення світової спільноти до України як до надзвичайно корумпова-
ної держави. Відомо, що корупційні прояви в Україні перетворилися у звичаєве 
явище, до якого вдаються як політики і посадові особи держави на всіх щаблях 
управління, так і пересічні громадяни. При цьому прояви у вигляді порушень 
порядку запобігання та врегулювання конфліктів інтересів є одними з найбільших.

Монографічне дослідження «Запобігання та врегулювання конфліктів інтересів 
у діяльності публічної адміністрації: адміністративно-правове дослідження», де 
ґрунтовно аналізуються вказані вище аспекти, є актуальним, очікуваним, а його 
результати – затребуваними наукою і практикою публічного адміністрування.

Обрана науковцем концепція дослідження дала змогу проаналізувати аспекти 
проблеми як порізно, так і в їх змістовно-функціональній єдності, що дало змогу 
отримати широкий спектр вимірів, форм прояву однієї і тієї ж самої сутності в їх 
спорідненості з факторами впливу, як зовнішніми, так і внутрішніми.

У монографічному дослідженні автором обґрунтовано з точки зору науки адмі-
ністративного права сутнісні ознаки конфлікту інтересу, його особливості та види 
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(виділено нові підстави класифікації, вдосконалено існуючі). Досліджено адмі-
ністративно-правовий механізм запобігання та врегулювання конфліктів інтере-
сів у діяльності публічної адміністрації, надано його поняття, розкрито складові 
елементи. На основі аналізу нормативно-правової бази із запобігання і протидії 
корупції, попри наявність антикорупційної стратегії та державної програми щодо 
її реалізації, доведено, що цілісна, системна антикорупційна політика в тому числі 
у сфері запобігання конфліктам інтересів перебуває у стадії формування, зважа-
ючи, передусім, на невирішені питання щодо сфери приватного інтересу, створення 
інституцій із урегулювання конфліктів інтересів, перегляду системи адміністра-
тивної відповідальності за відповіді правопорушення, пов’язані з корупцією тощо.

Особливу увагу приділено автором дослідженню порядку запобігання та врегу-
лювання конфліктів інтересів, що виникають у зв’язку з недотриманням окремих 
видів обмежень, встановлених законодавством у сфері запобігання корупції (наяв-
ність в особи підприємств чи корпоративних прав, сумісництва тощо).

Наукові положення, отримані автором монографічного дослідження резуль-
тати можуть бути використані, поза сумнівом, у законотворчій та нормотворчій 
діяльності, передусім у частині внесення змін і доповнень до правових актів, які 
врегульовують питання запобігання та врегулювання конфліктів інтересів. У ході 
дослідження використано офіційні статистичні дані, вітчизняні і зарубіжні нау-
кові праці, публікації, законодавчі і підзаконні акти, фактологічні матеріали, 
результати соціологічних досліджень, що дає підстави відповідно до обраної пара-
дигми наукової розвідки стверджувати про достовірність отриманих у монографії 
наукових положень, результатів і висновків.

Таким чином, монографія І.Д. Пастуха «Запобігання та врегулювання кон-
фліктів інтересів у діяльності публічної адміністрації: адміністративно-правове 
дослідження» є справжнім науково-теоретичним надбанням у сучасній навчаль-
ній та науковій літературі, аналогів якому не має. Саме тому розробка та видання 
монографії академічного рівня Пастуха Ігоря Дмитровича є важливою подією 
в науковому світі України. Наведена бібліографія, її обсяги та періодичність свід-
чить про те, що автор ґрунтував викладений матеріал на працях вчених різних 
країн та різних часів, що, безумовно, є свідченням про додержання вченим прин-
ципу плюралізму в наукових дослідженнях.

Загалом, можна стверджувати, що рецензована монографія І.Д. Пастуха «Запо-
бігання та врегулювання конфліктів інтересів в діяльності публічної адміністрації: 
адміністративно-правове дослідження» є вагомим внеском у розвитку адміністра-
тивно-правової науки України. Її поява здається більш ніж своєчасною, бо саме такі 
монографічні праці допомагають студентам, здобувачам, аспірантам, докторантам 
України здобути якісні знання щодо адміністративно-правових обмежень у праві. 
Репрезентована наукова монографічна праця є, безумовно, корисним для викори-
стання в навчальному та науково-дослідному процесі у вищих навчальних закладах.

Результати дослідження можуть бути використані в подальших наукових роз-
робках із цієї проблематики, в навчальному та науково-дослідному процесі, прак-
тичній діяльності, законодавчому процесі.


