
Пам'ятка 
щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів — ситуація, що характеризується 

суперечністю між особистим інтересом особи та її формальними 

обов'язками, що впливає на об'єктивність або неупередженість її 

поведінки.

Потенційний конфлікт інтересів – у особи наявний 

приватний інтерес 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.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним 

інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи. Такий інтерес 

може зумовлюватись особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 
стосунками з фізичними чи юридичними особами, а також іншими обставинами.

Майновий інтерес — інтерес щодо 
збереження або збільшення обсягу, 

якості нерухомого та рухомого майна 
особи чи близьких їй осіб.

Немайновий інтерес — інтерес, 
спрямований на задоволення 

особистих фізичних (біологічних), 
духовних, моральних, культурних, 

соціальних чи інших нематеріальних 
потреб.



Приблизний перелік позаслужбових стосунків із фізичними чи юридичними особами, що можуть 
зумовлювати виникнення приватного інтересу:



Шляхи врегулювання конфлікту інтересів

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) обмеження доступу особи до певної інформації;

3) перегляд обсягу службових повноважень особи;

4) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

Кожен із заходів врегулювання конфлікту інтересів має свою специфіку, адже обирається залежно 

від низки таких умов:

•вид конфлікту інтересів (потенційний або реальний);

•тривалість конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий);

•суб’єкт прийняття рішення про його застосування (безпосередній керівник та/або керівник 

відповідного органу, підприємства, установи, організації);

•наявність (відсутність) альтернативних заходів врегулювання;

•наявність (відсутність) згоди особи на застосування заходу (щодо переведення);

•можливість залучення до прийняття рішень інших працівників (щодо усунення від виконання 

завдання).

Зверніть увагу. Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів можливе лише за 

наявності всіх перелічених умов. Якщо будь-яка з умов відсутня, конкретний захід врегулювання 

конфлікту інтересів застосовувати не можна.



Шляхи врегулювання конфлікту інтересів

Можливість застосування того чи іншого способу врегулювання конфлікту інтересів залежить від характеру 
конфлікту інтересів.

Тривалість конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів має постійний характер Конфлікт інтересів має тимчасовий характер

обмеження доступу особи до певної інформації

перегляд обсягу службових повноважень особи

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

переведення особи на іншу посаду

звільнення особи

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

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



Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та 
обмежень щодо запобігання корупції

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання

конфлікту інтересів та інших обмежень щодо запобігання

корупції особа може бути притягнута, зокрема, до

адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

В окремих випадках вчинення

дій та/або прийняття рішень в

умовах конфлікту інтересів

може містити ознаки складу

одного з корупційних

кримінальних правопорушень,

перелік яких наведено у

примітці до ст. 45 КК.

Ознаки конфлікту інтересів у

складі кримінального

правопорушення,

передбаченого ч. 1 ст. 364 КК:

- використання влади та

службового становища

всупереч інтересам служби (в

об’єктивній стороні складу);

- мета одержання

неправомірної вигоди

(у суб’єктивній стороні

складу).

Адміністративна 

відповідальність 

передбачена за:

- порушення обмежень 

щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами

діяльності (ст. 1724 КУпАП)

- порушення обмежень 

щодо одержання подарунків 

(ст. 1725 КУпАП)

-Порушення окремих вимог 

щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту

інтересів (ст. 1727 КУпАП)

Дисциплінарна відповідальність передбачена 

за:

- неповідомлення особою безпосереднього

керівника про наявність у неї потенційного

конфлікту інтересів;

- невжиття керівником заходів щодо

врегулювання конфлікту інтересів у підлеглого;

- непередачу в управління корпоративних прав

чи порушення особою строків такої передачі,

неповідомлення чи порушення строку

повідомлення Національного агентства про таку

передачу в управління підприємств та

корпоративних прав, ненадання до

Національного агентства нотаріально завіреної

копії договору про таку передачу


