
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ — це конфлікт між публічно-правовими обов'язками і приватними 
інтересами державної посадової особи, за якого її приватні інтереси котрі, випливають з її 
положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією 
державною посадовою особою її офіційних обов'язків або функцій.

Іншими словами, конфлікт інтересів - це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої 
обов’язки, м ає  приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і не обов’язково 
призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але 
здатний до цього призвести.

РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ - це суперечність м іж  приватним інтересом особи та її 
службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на о б ’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень.

Для національного терміну реального конфлікту інтересів характерна наявність трьох 
об ’єктивних компонентів:

- приватний інтерес;

- - службове повноваження, представницьке повноваження;

- - протиріччя м іж  ними, що впливає на об ’єктивність або неупередженість рішення, діяння 
службової особи.



Приватний інтерес — будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, 
сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому 
числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших 
організаціях (абз. 11 частини першої статті 1 Закону).

Наявність протиріччя встановлюється в кожному окремому випадку виконання доручення, розгляду листа, 
здійснення контрольного заходу тощо, шляхом порівняння повноважень та існуючого у особи приватного 
інтересу із подальшим визначенням можливості (неможливості) такого інтересу вплинути на об’єктивність 
чи неупередженість прийняття рішення, вчинення діяння службовою особою.

ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ - тобто наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона 
виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 
повноважень.



Закон встановлює вимогу до службових осіб вживати відповідних заходів 
(пункт 1 частини першої статті 28 Закону) з метою метою превенції конфліктів 
інтересів.

З моменту, коли особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, дізналися чи повинні 
були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вони зобов'язані:
1. Повідомити не пізніше наступного робочого дня безпосереднього керівника, а якщо особа 
перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в 
колегіальному органі -  Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний 
орган, під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.
2. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
3. Вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
При цьому, оскільки Закон вимагає, щоб таке позбавлення інтересу виключало будь-яку можливість 
його приховування, рекомендується користатись правом самостійного врегулювання конфлікту 
інтересів лише у випадках впевненості, що обраний спосіб є достатнім і повністю гарантує його 
врегулювання.



Окремі види обмежень, пов'язаних із конфліктом інтересів: 
Сумісництво та суміщення.

► По-перше, заборона на іншу оплачувану діяльність. Під такою діяльністю «інша 
оплачувана діяльність» варто розуміти будь- яку діяльність, спрямовану на отримання 
доходу і не пов’язану з виконанням особою своїх посадових обов’язків із виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування. Разом з тим така заборона не 
поширюється на викладацьку, наукову і творчу діяльності, медичну практику, 
інструкторську та суддівську практики із спорту.

► По-друге, йдеться про заборону зайняття підприємницькою діяльністю. При 
застосуванні обмеження в частині зайняття підприємницькою діяльністю варто 
керуватися наведеним у статті 42 Господарського кодексу України визначенням 
підприємництва як самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик 
господарської діяльності, що здійснюється суб'єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку.



► Під подарунком розуміються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, які надаються (одержуються) безоплатно або за ціною, нижчою 
мінімальної ринкової.

Загальна заборона має винятки -  «дозволені» подарунки. До них належать подарунки, які 
відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та відповідають одночасно двом 
умовам щодо своєї вартості:
► - вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на 

день прийняття подарунка, одноразово;
► - сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, 

не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня 
того року, в якому прийнято подарунки.

За порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків статтею 172-5 
Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність у вигляді 
штрафу та конфіскації подарунку.



► Відповідно до статті 27 Закону особи, зазначені у підпунктах «а» , «в» - «з» пункту 1 частини 
першої статті 3 Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм  осіб або 
бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм  особам . 
Зазначені категорії осіб не можуть: а) мати у прямому підпорядкуванні близьких їм  осіб або 
б) бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм  особам .

► Пряме підпорядкування (абз.3 ч.1 ст.1 Закону) - відносини прямої організаційної або 
правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у 
вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, 
дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

► У випадку виникнення відповідних обставин близьким особам  надається п’ятнадцятиденний 
строк для самостійного їх усунення. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не 
усунуто, відповідні особи або близькі їм  особи в місячний строк з моменту виникнення 
обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає 
пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у 
підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.



Алгоритм дій керівника у зв'язку із встановленням наявності конфлікту інтересів. 
Способи врегулювання конфлікту інтересів.

► 1. Отримання повідомлення про конфлікт інтересів.

► 2. Прийняття протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту
інтересів рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів та повідомлення про це відповідної особи.

Стаття 29 Закону визначає, щ о конфлікт інтересів м ож е  бути врегульований самостійно працівником або ж  шляхом вжиття заходів зовнішнього 
врегулювання, тобто керівником особи. До таких заходів Закон відносить:

► 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 
інтересів;

► 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою  відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

► 3) обмеження доступу особи до певної інф ормації;

► 4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

► 5) переведення особи на іншу посаду;

► 6) звільнення особи.

Кожен із цих заходів м а є  свою специф іку, адже м ож е  обиратися в залежності від низки умов:

а) виду конфлікту інтересів (потенційний або  реальний);

б) характеру конфлікту інтересів (постійний або  тимчасовий);

в) суб ’єкта прийняття рішення про його застосування (безпосередній керівник та /або  керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації);

г) наявності(відсутності) альтернативних заходів врегулювання;

д) наявності(відсутності) згоди особи на застосування заходу.



Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування

► Статтею 26 Закону передбачено обмеження щодо діяльності осіб після того, як вони 
звільнилися з посад або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави, місцевого самоврядування.

► Першим видом обмежень є заборона особам, які припинили службу, протягом року 
укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 
діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - 
підприємцями, якщо відповідна особа протягом року до дня припинення виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування здійснювала повноваження з контролю, нагляду або

•  V  •  •  •  •  •  •  >--- - ^--- - |  •підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних 
осіб -  підприємців.

► Другим видом обмежень є заборона особам, які припинили службу, розголошувати або
•  ^  • • •  •  І •  • • • • Vвикористовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала відома відповідній 

особі у зв’язку з виконанням нею службових повноважень, крім випадків, встановлених 
законом.

► Третім видом обмежень є заборона особам, які припинили службу, протягом року 
представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в 
судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких)

•  •  •  •вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.



Державний захист осіб, які налають допомогу в запобіганні і протидії корупції

► Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за 
наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про 
порушення вимог цього Закону іншою особою.

► Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом 
держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу 
в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням 
про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути 
застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних 
посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві".

► О соба або член її с ім ’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до 
дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим 
негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в 
призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів 
впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3782-12


Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене 
працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

► Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо 
наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які 
можуть бути перевірені.

► Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не 
більше п ’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити 
інф ормацію , що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або 
його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його 
отримання.

► У разі підтвердження викладеної у повідомленні інф ормації про порушення вимог цього 
Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого 
порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної 
відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного 
правопорушення також інф орм ує спеціально уповноважених суб ’єктів у сф ер і протидії 
корупції.

► stopcor@mtu.aov.ua

mailto:stopcor@mtu.aov.ua

