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УДК 342.9+342.5 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2635567 А.В. ТИТКО,  провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем  протидії злочинності ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ,  кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: hanna.tytko@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5669-2208 ФАВОРИТИЗМ, НЕПОТИЗМ, КРОНІЗМ, КЛІЄНТЕЛІЗМ ЯК ФОРМИ КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ: QUID PRO QUO A.V. TYTKO,  Leading Research Fellow, Research Laboratory on the problems of combating crime,  Educational and Scientific Institute No 1, National Academy of the Internal Affairs,  Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: hanna.tytko@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5669-2208 FAVORITISM, NEPOTISM, CRONISM, CLIENTELISM AS A FORM  OF CONFLICT OF INTERESTS: QUID PRO QUO  АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) Висвітлено поняття "непотизму", "кронізму", "фаворитизму" та "клієнтелізму" як форм конфлікту інтересів. Розгляну-то практичні приклади поширення зазначених корупційних явищ як детермінантів виникнення конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування. На підставі порівняльно-правового аналізу систематизовано та узагальнено дефініції "непотизму", "кронізму", "фаворитизму" та "клієнтеліз-му", виокремлено причино-наслідкові зв’язки між наданням переваг, привілеїв та послуг та вчиненням правопору-шень, пов’язаних з корупцією. Запропоновано внести зміни на рівні адміністративного законодавства до ст.172-7 КУ-пАП, запропонувавши сформулювати визначення "неприпустимість спільної роботи членів сім’ї та близьких осіб", відповідно до якої особи уповноважені на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, та осо-би, прирівняні до них, не можуть займати посади, що знаходяться в безпосередній підлеглості посадам, які вони за-ймають їх близькими особами, як частину вищезазначеної диспозиції норми. Ключові слова: фаворитизм; кронізм; непотизм; клієнтелізм; кумівство; конфлікт інтересів; адміні-стративні правопорушення, пов’язані з корупцією *** The concept of "nepotism", "kronyism", "favouritism" and "clientelism" as forms of conflict of interest illuminated. Considered practical examples the distribution of these corruption phenomena as determinants of conflict of interests of the persons au-thorized to perform the functions of state and local governments. On the basis of comparative legal analysis are systema-tized and generalized definition of "nepotism", "kronyism", "favouritism" and "clientelism", singled out cause-effect relation-ships between the granting of advantages, privileges and services and offences related to corruption. It was carried out on the basis of methods of the analysis and synthesis the comparative analysis of nepotism, to cronyism, favoritism and clientelism through a prism of corruption signs. Due to the method of hermeneutics was able to differentiate the concepts of potential and actual conflict of interest, as well as demonstrate the author's vision of "ex post facto conflict of interest". It was outlined general and distinctive features of the mentioned corruption forms of conflict of interest. It was outlined the key fea-tures of these corruption forms: the presence of blood, kinship, friendship, business ties, all unjustified privileges and ad-vantages, the domination of certain elites on the basis of partnerships, the formation of incompetent dynastic clan, the lack of competence. Proposed to consider phenomena of "nepotism", "kronyism", "clientism", "favoritism" in the context of bring-ing a person to administrative responsibility for the promotion, appointment, granting of privileges and protectionism of one another based on kinship, family, friendly, business interests, contrary to professional competence. In addition, it is proposed to make changes at the level of administrative law in the article 172-7 of the CAO proposed to formulate definition of "the in-admissibility of the joint work of family members and close persons", according to which the persons authorized on perfor-mance of functions of state and local governments and persons equated to them, cannot hold positions that are in direct subordination positions occupied by the persons close to, as part of the disposition of the mentioned rule above. 
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Key words: favoritism; kronyism; nepotism; clientelism; coercion; conflict of interest; administrative offenses related to corruption  Постановка проблеми  Конфлікт інтересів належить до адміністра-тивних правопорушень, пов’язаних із корупцією, що у вітчизняному законодавстві регламентова-но ст.172-7 Кодексу про адміністративні право-порушення (далі – КУпАП). Приналежність кон-флікту інтересів до правопорушень, що побічно пов’язані з корупцією, призводить до появи ко-рупційних ризиків, які проявляються саме на публічній службі під час реалізації державно-владних повноважень. Конфлікт інтересів, як правило, застосовується до спеціальних суб’єк-тів, що входять до категорії посад осіб, які за-ймають відповідальне та особливо відповідаль-не становище, а також мають високий рівень корупційного ризику. Проте, варто зауважити, що конфлікт інтересів є більш ширшим і глиб-шим корупційним явищем, що охоплює не тіль-ки наявність потенційного конфлікту інтересів, прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, але й породжує корумповані зв’язки всередині державного механізму, поширення таких явищ, як: призначення на посади своїх родичів та близьких, надання переваг та приві-леїв своїм друзям тощо. Так, за 2017 рік НАЗК було складено 147 протоколів за статтею 172-7 КУпАП, тоді як На-ціональна поліція, яка не є профільним органом для таких видів правопорушень, склала та на-правила до суду 1359 протоколів, тобто в 9 ра-зів більше. В 2018 році кількість протоколів за порушення вимог щодо запобігання та врегулю-вання конфліктів інтересів, складених НАЗК, зросла – до 497 протоколів. У той же час Націо-нальна поліція за 11 місяців 2018 року склала 1292 протоколи [1]. Також про ефективність або скоріш за все – неефективність Національного агентства з пи-тань запобігання корупції як ключового органу боротьби з правопорушеннями, пов’язаними з корупцією – свідчить статистична інформація щодо складення адміністративних протоколів та притягненням по факту за вчинення таких пра-вопорушень.  Дослідження ОЕСР продемонструвало, що у 30 країнах було ідентифіковано, що переваж-ним джерелом конфлікту інтересів є подарунки, вигоди, гостинність та бізнес-інтереси [2]. Конфлікт інтересів протягом багатьох років є прихованою загрозою в контексті особистого упередженого відношення у процесі прийняття 

державних рішень. Ці проблеми головним чи-ном зосереджені на традиційних джерелах впливу, таких як особисті чи сімейні стосунки та подарунки або гостинність, що пропонується державним посадовим особам. Зближення державного та приватного сектору розширило межі впливу конфлікту інтересів та призвело до того, що приватні бізнес-інтереси у формі парт-нерства, акціонерного капіталу, членства в ра-дах, інвестиції, державні контракти стали чинни-ками впливу на вчинення (не вчинення) та прийняття (неприйняття) рішень чи дій на ко-ристь приватних інтересів зацікавлених осіб. Корупціогенність конфліктів та загальна зна-чущість проблеми була предметом досліджень конфлікту інтересів в розрізі непотизму, кроніз-му, клієнтелізму та фаворитизму Д. Хорт (G. Hort), І. Квон (V. Kvon), Ф. Фукуяма (F. Fukuyama). Вагомий внесок в дослідження кліє-нтелізму, непотизму та кронізму як корупційних явищ зробили Дж. Абрамо (Giovanni Abramo, 2014), І. Гімах-Боді (E. Gyimah-Boadi, 2007), А. Хікен (Allen Hicken, 2011), питанням клієнтеліз-му як деструктивної форми корупції, що посягає на встановлений політичний режим, займалися Рамон Майс (Ramón Máiz, 2001), Роберто Реке-йо (Roberto Requejo, 2001) [3–6]. Окремі питан-ня непотизму як соціально-деструктивного яви-ща були розкриті Д. Зайковим, Ю. Мацієвським [7, 8] та іншими дослідниками.  Зважаючи на це, метою статті є визначення причинно-наслідкового зв’язку між непотизмом, кронізмом, фаворитизмом та клієнтелізмом як формами конфлікту інтересів. Новизна дослі-дження полягає у формуванні бачення цих пра-вових явищ як детермінантів конфлікту інтересів в контексті норми ст.172-7 КУпАП. Завданнями роботи є: 1) розкрити дефініцію понять "фаво-ритизм", "кронізм", "непотизм" та "клієнтелізму" з точки зору етимологічного походження слів; 2) розкрити негативні наслідки поширення цих корупційних проявів у всіх сферах суспільного життя; 3) виокремити ключові ознаки фаворити-зму", "кронізму", "непотизму" та "клієнтелізму", спільні та відмінні риси, а також визначити при-чинно-наслідковий зв’язок, що визначає місце останніх у корупційному полі; 4) розкрити понят-тя конфлікту інтересів через призму реального та потенційного конфлікту інтересів; 5) запропо-нувати законодавчі зміни для посилення юри-дичної відповідальності за порушення вимог 
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щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів як корупційний прояв В країнах Західної Європи (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Бенілюкс та ін.) конфлікт інтересів розглядається через такі його різновиди: реальний, потенційний та пре-зюмований. За певних підстав під реальним конфліктом інтересів варто розуміти ситуацію, в якій публічна посадова особа приймає рішення, коли має приватний інтерес (економічні, ідеоло-гічні, соціальні чи політичні, дружні та сімейні зв’язки), які є достатніми для того, щоб вплива-ти на виконання своїх державних обов'язків і відповідальності. Потенційна конфлікт інтересів охоплює ситуацію за умови, коли існує приват-ний інтерес особи, що може вплинути на хід ви-конання службових обов’язків та прийняття рі-шень. Презюмований (можливий або уявний) кон-флікт інтересів може мати місце за умови, коли може скластися враження, що приватні інтереси публічної посадової особи можуть вплинути або впливають на вчинення службових дій чи при-йняття управлінських рішень.  Ми пропонуємо внести зміни до Закону Укра-їни "Про запобігання корупції" в ст.1 і доповнити поняттям "постфактумний конфлікт інтересів" як ситуацію, коли акти або договори осіб, зазначе-них у статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", були прийняті або укладені за наявно-сті при цьому конфлікту інтересів. У будь-якому випадку при вчинення конфлі-кту інтересів в основу закладений приватний інтерес, що породжений майновими чи немай-новими інтересами особами, у тому числі зу-мовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізич-ними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяль-ністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. Саме при аналізі поняття приватного інтересу варто звернути увагу, що джерело непотизму, кронізму, фаворитизму та клієнтелізму, знаходиться за ситуації, коли в особи уже наявні такого роду інтереси, завдяки яким виникають можливості маніпулювати вла-сними владними повноваженнями на власну користь та користь близьких осіб. Заборона кумівства не є стандартом для "роботи без ро-дичів", але він забороняє державному службо-вцю використовувати та зловживати своїм державним становищем, щоб отримати держа-вну роботу для членів сім'ї. 

Спільна робота на державній службі є про-явом фаворитизму по відношенню до членів сім'ї, що обумовлено використанням дискрецій-них повноважень при працевлаштуванні близь-ких осіб. Таким чином, конфлікт інтересів не-розривно пов’язаний з одержанням подарунків державними службовцями, де виникнення одно-го явища безперервно веде до виникнення ін-шого явища. Варто акцентувати увагу на тому, що порушення, пов’язане з врегулюванням конфлікту інтересів, передбачене ст.172-7  КУпАП, слід розглядати в контексті порушення встановлених законом обмежень щодо одер-жання подарунків (ст.172-5 КУпАП).  Як демонструє практика у суспільстві конф-лікт інтересів настільки широко охопив усі гілки державної влади на всіх рівнях, де наявність будь-якого приватного інтересу (майнового, біз-несового, родинного, соціального, економічного, політичного, тощо) призводить до прийняття рішень із порушенням обмежень антикорупцій-ного законодавства.  Указом Президента Бразилії від 04.06.2010 року № 7.2031 введена заборона непотизму (сі-мейності) в органах державної адміністрації, включаючи родичів Президента Республіки, ві-це-президента і всього корпусу виконавчої вла-ди. Згідно цій забороні не допускається прийом на роботу на державну службу родичів держс-лужбовців, а також так зване перехресне кумів-ство, коли держслужбовці беруть на роботу один одного родичів; прямий (без проведення торгів) висновок контрактів з установами або органами державного управління суб'єкта фе-дерації, адміністративні функції в яких викону-ються особами, які є знайомими замовника [9].  Для комплексного аналізу корупційних про-явів варто розглянути кожне із зазначених явищ більш конкретніше.  Фаворитизм як форма конфлікту інтересів Фаворитизм (від латинського слова "ми-лість", що означає "милосердя") має сенс не-справедливого і упередженого патронажу осіб, незважаючи на завдання суспільної шкоди [10]. Фаворитизм розкривається через призначення в державному секторі своїх фаворитів на керівні посади, незважаючи на те, що вони не мають ні відповідних можливостей, ні досвіду, необхідно-го для виконання таких обов'язків. Отже, фаво-ритом є людина, яка перебуває в довірі свого начальника і впливає на його рішення, щоб під-нятися по кар'єрних сходинках. Поняття "фаворитизм" знаходиться у тісному 
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взаємозв’язку з термінами непотизм (від лат. слова "nepotis", що означає" онук, племінник"), а також кумівство, кронізм (наприклад, зайнятість за принципом старих університетських зв’язків), тобто привілеї та переваги, що надаються ро-дичам або друзям незалежно від їх професійних цінностей. Фаворитизм, розглядаючи з позиції форми конфлікту інтересів, за своїм етимологі-чним змістом є ширшою дефініцією та охоплює поняття "кронізм" та "непотизм". Цієї ж думки притримується Д.Є. Зайков, який говорить про непотизм як про одну із поширених форм кору-пційного прояву (кумівство), що полягає в нега-тивному впливі родинних зв'язків на службові (трудові) відносини службовців (працівників) і на якість їх службової (трудової) діяльності, у мож-ливому зловживанні службовим (посадовим) становищем в інтересах родичів [8, с.102–115]. Звіт американської організації "Freedom House" (2012 р.) говорить про поширення про-цесу "фамілізації" (роль родинних зв’язків у змі-цненні влади і корупції в Україні)" [11, с.16]. Саме в Україні в перехідний період сформу-вався непотизм як клановість відносин, обумов-лений стійкими родинними зв’язками, що перет-ворило політику в ієрархію сімейного бізнесу. Так, формами корупційних транзакцій упродовж 1991–2018 рр. особливо розповсюдженими ста-ли саме фаворитизм, непотизм, кумівство, блат, покровительство і клієнтелізм, хабарі, підкуп і торгівля впливом [12]. Звернемо також увагу, що кумівство включає в себе фаворитизм для членів сім'ї та родичів щодо найму або просу-вання й підвищення, а також щодо призначення органів влади в деяких областях. З іншого боку, кумівство включає в себе фаворитизм для дру-зів або родичів друзів, щоб вербувати або під-вищувати по посадах.  Так, для прикладу, у словнику "Business dictionary" під фаворитизмом розуміють префе-ренційне ставлення людини або групи людей над іншими людьми або групами в однакових соціальних кластерах, наприклад, класі, соціа-льній групі або на робочому місці. Протекціонізм негативно впливає на моральний дух на робо-чому місці і в деяких випадках може бути неза-конним, особливо якщо лікування засноване на расових преференцій і в обмін на сексуальні послуги [13].  Поширення фаворитизму на державній слу-жбі призводить до розчарування "нової генера-ції" ("відтік мізків") найкращих випускників вузів, перевага над якими під час працевлаштування в більшості випадків у державному секторі, на-

дається представникам так званих "сімейних кланів". Фаворитизм посилює демотивацію в робо-чому колективі, негативний вплив на моральні принципи; може засновуватися на наданні сек-суальних послуг. Зокрема, Н.Г. Комлев розгля-дає непотизм як офіційний патронаж родичів і правильних хлопців, тобто кумівства [14]. Дані визначення означають, що фаворитизм і непо-тизм мають місце в тих випадках, коли покрови-тель, наділений владою, проштовхує своїх лю-дей вперед, щоб піднятися по кар'єрних сходах, незалежно від їхнього досвіду, знань та здібнос-тей. Клієнтелізм як форма конфлікту інтересів Клієнтелізм на рівні з непотизмом, кронізмом, фаворитизмом є формою конфлікту інтересів. Значення цього поняття є досить схожими з ви-щезазначеними, проте певні відмінні риси варто виокремити, оскільки в силу певної специфікації слід уникати підміни понять на законодавчому рівні.  Клієнтелізм, як зазначає К. Клепхем  (С. Clapham, 1982) – це система неформальних зв'язків між індивідами та групами, що займають нерівні соціальні позиції, на основі взаємного обміну благами, в яких патрон (з вищим стату-сом) використовує свій авторитет та ресурси для захисту інтересів свого клієнта в обмін на лояль-ність та різні послуги [15, с.30–35]. У словнику Мерем-Вебстер клієнтелізм розглядають як полі-тичну чи соціальну систему, засновану на відно-шенні клієнта до мецената з клієнтом, який надає політичну чи фінансову підтримку меценату (як у формі голосів) в обмін на деякі особливі привілеї чи вигоди [16]. Р. Грехем (Graham Richard, 1997) характеризував клієнтелізм як набір дій, побудо-ваний на принципі "візьміть там, дайте тут", що дозволяє клієнтам і меценатам скористатися взаємною підтримкою, оскільки вони грають па-ралельно один із одним на політичному, соціа-льному та адміністративному рівнях [17].  Ми повністю дотримуємося позиції, вислов-леній Кіфер Філіп (Keefer Philip, 2008) та Влайку Разван (Vlaicu Razvan, 2008), що патрон та клі-єнти будують взаємовідносини на основі обміну послугами, що визначається потенційними полі-тичними пріоритетами, які вони можуть забез-печити один для одного [18]. З огляду на викладені вище поняття можна виокремити ключові риси клієнтелізму: наяв-ність зворотного зв’язку підпорядкування між патроном та клієнтом; гарантування підтримки клієнта патроном за надання пільг, переваг та 
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привілеїв у політичній та економічній сферах; вектор підтримки гарантується під заставу обмі-ну послугами між патроном та клієнтом. В.С. Попазогло надала таке визначення пат-рон-клієнтизму, як деструктивний неформальний політичний інститут, який полягає у встановленні відносин панування-підпорядкування між особа-ми з різними ресурсними можливостями, зазви-чай не поєднаними родинними стосунками, одні з яких забезпечують іншим протекцію в обмін на їх лояльність і політичну підтримку [19, c.156]. Клієнтські відносини забезпечують протекцію клієнта патроном на різних інституційних рівнях і, як правило, відкриває шлях у політичну сферу представників різних бізнес-структур, поєдную-чи клановість та економічну залежність для фі-нансування політичних сил. У цьому випадку достатньо актуальною є схема, коли певна полі-тична сила проходить до парламенту завдяки фінансовому лобіюванню та підтримки з боку певного кола бізнесменів або олігархів, які в по-дальшому отримують "представництво власних інтересів" у парламенті. Непотизм як форма конфлікту інтересів Непотизм визначається також як фактичні або передбачувані переваги, надані членам своєї родини. Непотизм наявний також під час працевлаштування на роботу членів сім'ї в од-ній і тій самій організації. На думку М. Педджетта (Padgett M.Y., 2005) та К. Морріса (Morris K.A., 2005), є дві форми непотизма на робочому місці: спадковий (сross-generational nepotism) та подружній непотизм (paired employees). Спадковий непотизм перед-бачає призначення на політичні посади осіб із числа членів сім’ї та близьких, що, як правило, стосується приватного бізнесу, зокрема корпо-рацій, підприємств, приватних бізнес-структур, тощо. Подружній непотизм стосується організа-цій, коли одне з подружжя працевлаштовується на те ж місце роботи, де вже працює його або її чоловік або дружина [20].  Непотизм або кумівство, на думку, Л. Дорош та О. Івасечко, виникає, коли той, хто призначає, та той, кого призначають, перебувають у соціа-льному контакті. Призначення певної особи, яка не може займати ту чи ту посаду, відбуваються, оскільки вона не підриватиме авторитету керів-ника або висловлює протилежну до нього пози-цію/думку [21, с.13–19]. Непотизм стосується надання переваг та пільг при працевлаштуванні своїх родичів або близьких осіб на посади як в публічному, так і в приватному секторі.  

Непотизм, як і інші форми корупції, на думку О.М. Саханя, призводить до знищення здорової професійної конкуренції, сприяє утворенню не-здорового психологічного клімату, напруженості в стосунках та недовіри одне до одного в колек-тивах, формує байдуже ставлення співробітни-ків до виконання своїх обов’язків, породжує апа-тію та призводить до зниження показників і темпів росту установи (закладу, організації то-що), яка перестає розвиватися [22, c.189]. Так як непотизм, у першу чергу, є небезпеч-ним при призначенні на посади в державних органах, оскільки це тягне велику кількість кору-пційних ризиків та зловживання власними пов-новаженнями на власну користь, тому увагу слід зосередити на посадових особах як голов-них суб’єктів відповідальності за непотизм. Під-твердженням цього є думка Д.М. Сафіної, що непотизм часто призводить до штучного ство-рення керівних посад і навіть цілих відділів для родичів [23]. В. Гладкий, в свою чергу, висуває власне ба-чення непотизму і кронізму як специфічних форм девіантної привілейованості [24]. Під "не-потизмом", як зазначає А. Сигерт (Siegert A., 2008), розуміють такий прояв корупції, що вира-жається у зловживанні владними повноважен-нями в особистих інтересах, а саме в наданні "переваги генетичним родичам над сторонніми особами", незалежно від їх професійних досяг-нень [25, с.13]. Непотизм слід розглядати в контексті або етичних правил поведінки посадових осіб, або як адміністративно протиправне правопорушен-ня, пов’язане з корупцією, як призначення бли-зьких осіб, під яким варто розглядати осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побу-том і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальності (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спі-льно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чо-ловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рід-на сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, вну-чка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усино-влений, опікун чи піклувальник, особа, яка пе-ребуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта. Кронізм, непотизм, фаворитизм або інші форми прояву привілейованого ставлення, на думку Г. Керсе (Kerse G., 2018), Бабадаг М. (Babadağ M., 2018) не може розцінюватися як 
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однозначна запорука появи корупційних право-порушень та правопорушень, пов’язаних із  корупцією, проте веде до вчинення різноманіт-них корупційних проявів [26]. Кронізм як форма конфлікту інтересів Кронізм є більш ширшим терміном, ніж непо-тизм, і охоплює ситуації, в яких надаються пе-реваги, пільги та привілеї друзям і колегам. У Великобританії кумівство зафіксовано у виразах "старі шкільні зв’язки" ("old school tie") або "клуб давніх друзів" ("old boys club"). Ще одну цікаву думку висловив Ф. Фукуяма, який розглядає формою корупції такі явища, як патронаж або клієнтелізм. Такий характер від-носин передбачає взаємний обмін послугами між двома особами різного статусу і влади. Особливістю таких відносин є те, що клієнтові надається протекція в обмін на його лояльність і політичну підтримку. Патронаж і клієнтелізм є неподільними явищами і відрізняються лише масштабами. Відмінність полягає в тому, що клієнтелізм має ієрархічний клас посередників, а у випадку протекціонізму (патронажу) – клю-човою ланкою виступають протектори [27]. На думку, І. Амундсена (Амундсен I., 1999) клієнтелізм варто розуміти "як структуровану ієрархічну мережу відносин між патроном і кліє-нтом, в результаті якої патрон надає переваги, послуги, пільги, посади, а також державну підт-римку своїм клієнтам в обмін на політичну та матеріальну підтримку" [28, с.14]. Спільні ознаки непотизму, кронізму та фаворитизму виражені через бажання монополізувати власне стано-вище у політичній сфері, що охоплене повнова-женнями посадової особи.  Непотизм ґрунтується на кровних зв’язках 1) включає фаворитизм щодо родичів та членів сім’ї з метою призначення на посади та успіш-ного стимулювання проходження кар’єрними сходинками; 2) призначення відбувається без оцінки компетенцій, досвіду, знань та вмінь для виконання завдань у відповідній сфері діяльно-сті. Кронізм 1) ґрунтується на дружніх та парт-нерських відносинах 2) включає фаворитизм для друзів та родичів друзів з метою прийняття на роботу, сприяння просування по службі; 3) призначення відбувається без оцінки компе-тенцій, досвіду, знань та вмінь для виконання завдань у відповідній сфері діяльності. Непотизм не завжди розглядають як негати-вне явище. Так, практика призначення родичів та друзів на посади особливо приватному сек-торі, що набирає тільки оборотів в роки станов-

лення, є досить позитивною та сприймається як ефективна організація роботи. Таке положення справ зумовлене тим, що в критичні часи розви-тку приватних структур професійні обов’язки, які засновуються на кровних та приятельських від-носинах, забезпечують надійність та опору у важких ситуаціях за умов низьких заробітних плат та організаційною невлаштованістю [13]. Отже, ключова відмінність між кронізмом та непотизмом полягає у наявності у суб’єктів кро-вних зв’язків або близьких відносин. В той час, коли фаворитизм виступає одним із видів при-вілейованого становлення на ряду з непотиз-мом та кронізмом. Фаворитизм можна розглядати з двох пози-цій: як загальну схильність до надання привілеїв одній особі або групі над іншою або як конкрет-не привілейоване відношення до тих, хто має особисте відношення, наприклад родинні, дру-жні та сусідські зв'язки. Фаворитизм відноситься до категорії надання привілеїв друзям, колегам по роботі та знайомим та з причини особистих рішень. Якщо непотизм демонструє привілейо-ване відношення до родичів (за кров'ю та шлю-бом), то кронізм та фаворитизм показує відно-шення до друзів. Так, у словнику наведене тлумачення "непотизму" як "патронажу, що на-даний з урахуванням сімейних стосунків, а не заслуг" [13]. Непотизм є формою патронажу або заступництва. Здійснення як непотизму і патро-нажу призводить до виникнення конфлікту інте-ресів [27, с.344–352]. Цієї ж думки притримується й М. Квон (Kwon, Illoong (2006), вважаючи, що "фаворитизм, не-потизм та кронізм виступають стимуляторами розвиту конфліктів інтересів". Це проявляється в різних сферах, зокрема політичній та управ-лінській, де на підставі них приймають неефек-тивні рішення, відбувається втрата мотивації та зниження продуктивності праці [29, с.281]. Кро-нізм є вужчою формою фаворитизму, що харак-теризується висловом "річ не в тім, що ви знає-те, а в тім – кого".  Норми вітчизняного законодавства  щодо врегулювання конфлікту інтересів  Щодо вітчизняної практики, то прийняття на роботу родичів, близьких осіб та членів сім’ї може в деяких випадках призводити до появи конфлікту інтересів, але на сьогодні питання чітко не врегульоване нормами КУпАП. Нато-мість, у Законі України "Про запобігання коруп-ції" міститься норма щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (ст.27 закону України "Про запобігання корупції"), де зазначено, що поса-
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довим особам заборонено мати у прямому під-порядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням пов-новажень близьким їм особам.  У світлі високого рівня поширення "кумівст-ва", що набуло великих масштабів на державній службі, актуальним є введення поняття адмініс-тративної відповідальності за спільну роботу членів сім’ї та близьких осіб, що породжує кон-флікт інтересів, оскільки станом на сьогодні За-кон України "Про запобігання корупції" лише пропонує суб’єктам відповідальності вживати заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.  Побічно також згадано про обмеження праці близьких осіб у Кодексі законів про працю Укра-їни (п.4 ч.1 ст.41), де пряме підпорядкування близької людини є одним з додаткових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу [30]. Також про заборону призначення членів сім’ї ідеться у ст.32 Закону України "Про державну службу", в якій ідеться про недопустимість при-значення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи [31]. У випадку порушення цих заборон може наставати адміністративна відповідаль-ність (ст.172-7 КУпАП), дисциплінарна (ст.65, 66 Закону України "Про державну службу"), а за пе-вних обставин (наявності істотної шкоди) – особа може бути притягнута до кримінальної відповіда-льності за службову недбалість (ст.367 ККУ).  Ми пропонуємо розглянути явища непотиз-му, кронізму, клановості, кумівства в контексті притягнення особи до адміністративної відпові-дальності, оскільки конфлікт інтересів слід розг-лядати як збірне поняття, що охоплює просуван-ня, призначення на посади, надання привілеїв та протекціонізму одних іншим на основі родинних, сімейних, дружніх, бізнес інтересів, всупереч професій компетентності, а також прийняття управлінських рішень та вчинення дій з викори-станням владних повноважень уповноваженими особами на виконання функцій держави та ор-ганів місцевого самоврядування. Зважаючи на аналіз законодавчих норм та необхідність попередити про виникнення конф-лікту інтересів, ми пропонуємо доповнити ст.172-7 "Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" Розділу 13-А "Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією" КУпАП частиною "неприпустимість спільної роботи членів сім’ї та близьких осіб", 

відповідно до якої особи уповноважені на вико-нання функцій держави та органів місцевого самоврядування, та особи, прирівняні до них, не можуть займати посади, що знаходяться в без-посередній підлеглості посадам, які вони за-ймають їх близькими особами.  Так, результати опитування, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (IRI), продемонстрували надзвичайно високе занепо-коєння суспільства з приводу поширення родин-них зв’язків у провладних сферах. Так, тільки 87 % опитаних вказали, що головною проблемою свого міста вважають корупцію, з них – 83 % на-звали кумівство основною проблемою, що поро-джує корупцію на всіх рівнях державного апара-ту [32].  Саме поширення невиправдано високого рі-вня корупційних ризиків завдяки родинним та дружнім зв’язкам призвело до того, що грома-дянське суспільство стало агресивно налашто-ваним до будь-якого напрямку реформування всередині країни та призвело до розчарування, зниження рівня довіри до провладних верхівок держави. Наявність родинних відносин є лише одним із факторів, що може породжувати конфлікт інте-ресів, а доповнює цю обставину також наявність достатніх підстав вважати, що за цим умов в особи з’явилися можливості використати власні службові повноваження для задоволення особи-стої зацікавленості. Не у всіх випадках наявність близьких або родинних відносин як головного критерію може визнаватися причиною конфлікту інтересів, а в подальшому і призводити до поя-ви більш агресивних форм корупції. Для доведення причинно-наслідкового зв’яз-ку між використанням службових повноважень на користь членів сім’ї, близьких осіб, друзів, тощо та появою конфлікту інтересів варто пере-віряти наявність сукупності ознак: 1) наявність родинних стосунків між сторонами передбачу-ваного конфлікту інтересів; 2) неналежне вико-нання особою посадових обов'язків, що обумо-влено наявністю особистої зацікавленості; 3) використання службових повноважень з по-рушенням етичних норм по відношенню до осіб, які знаходяться під патронажем; 4) наявність можливості отримання майнової вигоди однією або обома сторонами передбачуваного конфлі-кту інтересів. Висновки 1. Непотизм, кронізм, фаворитизм, клієнте-лізм та інші форми привілейованого становища 
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одних осіб над іншими за ознаками раси, релігії, соціального положення у суспільстві, родинного становища, дружніх, партнерських відносин то-що призводить до неправомірного використання власного службового становища задля задово-лення приватного інтересу або інтересів третіх осіб. Зазначені форми є корупційними, тягнуть за собою велику кількість негативних наслідків, які руйнують організацію службової ієрархії та зни-жують показники продуктивності праці нівелю-ють критерії конкурентоспроможності як голов-ного показника ефективності та якості роботи. В наш час поширення особливого привілейовано-го становища призвело зниження професійної компетентності у всіх органах державної влади та стало основним фактором кар’єрного росту. 2. Слід внести зміни до ст.1 Закону України "Про запобігання корупції", доповнивши її по-няттям "постфактумний конфлікт інтересів" як ситуації, коли акти або договори осіб, зазначе-них у статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", були прийняті або укладені за наявно-сті при цьому конфлікту інтересів. 

3. Із метою посилення відповідальності за прийняття рішень та вчинення дій в умовах конфлікту інтересів варто доповнити ст.172-7 "Порушення вимог щодо запобігання та врегу-лювання конфлікту інтересів" Розділу 13-А "Ад-міністративні правопорушення, пов’язані з кору-пцією" КУпАП частиною "неприпустимість спільної роботи членів сім’ї та близьких осіб", відповідно до якої особи уповноважені на вико-нання функцій держави та органів місцевого самоврядування, та особи, прирівняні до них, не можуть займати посади, що знаходяться в без-посередній підлеглості посадам, які вони за-ймають їх близькими особами.  Конфлікт інтересів За заявою автора у статті відсутній конфлікт інтересів. Вираз вдячності Стаття підготовлена в межах реалізації Пла-ну науково-дослідних робіт наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ на 2019 рік.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Янченко Г. Імітація бурхливої діяльності. Як НАЗК "розслідує" конфлікти інтересів. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/21/7207280. 2. OECD (2004), Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264104938-en. 3. Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D’Angelob, Francesco Rosat (2014) Relatives in the same univer-sity faculty: nepotism or merit? Scientometrics, 737-749. DOI: 10.1007/s11192-014-1273-z. 4. Gyimah-Boadi, E. Political Parties, Elections and Patronage: Random Thoughts on Neo-Patrimonialism and African Democratisation. In: G. Erdmann, M. Basedau and A. Mehler, (eds), Votes, Money and Violence: Political Parties and Elections in Sub-Saharan Africa (Uppsala: Nordic Africa Institute, 2007), p. 27.  5. Hicken, Allen (2011). Clientelism. Annual Review of Political Science, 14(1), 289–310. DOI: 10.1146/annurev.polisci.031908.220508. 6. Ramón Máiz, Roberto Requejo. Clientelism as a political incentive structure for corruption. URL: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/14a6a1a6-d5ef-4208-b583-4010c389bdec.pdf. 7. Зайков Д. Е. Специфика правового регулирования противодействия непотизму в трудовых от-ношениях. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2. С. 102–115. 8. Мацієвський Ю. В. Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Політологія. 2010. Т. 149. Вип. 137. С. 14–20. 9. DECRETO No 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm.  10. Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1910. URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-chudinov/index.htm. 11. Креймер Д., Нурік Р., Сушко О. та ін. Б’ючи на сполох – раунд 2: на захист демократії в Україні. Продовження звіту Freedom House (липень 2012). Київ, 2012. С. 16–17.  12. Копистира А. М. Типологія корупції в Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 43–46 . 13. Business dictionary. Favoritism. URL: http://www.businessdictionary.com/definition/favoritism.html. 14. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 1168 с.  15. Clapham, C. (1982). Private Patronage and Public Power: Political Clientelism in Modern state. St. 
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