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Конфлікт інтересів 

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

потенційний 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

реальний конфлікт інтересів  



Основні складові конфлікту інтересу

Приватний інтерес
Службові/представницькі 

повноваження

Суперечність між приватним 
інтересом та повноваженнями (для 
реального конфлікту інтересів)

Майновий Немайновий

Сімейні та родинні стосунки

Отримання подарунка

Договірні відносини

Службові стосунки

Службова діяльність

Реалізація службових/представницьких 
повноважень стосовно себе тощо

Вплив (можливість впливу)

приватного інтересу на

об’єктивність або

неупередженість прийняття

рішень, вчинення чи

невчинення дій під час

реалізації таких повноважень (є

дискреційними).

!
Навіть за умови, що особа,

маючи приватний інтерес,

приймає об’єктивні та

неупереджені рішення, вона

вчиняє дії в умовах

реального конфлікту

інтересів.



Запобігання виникненню конфлікту інтересів

Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини
першої статті 3 Закону України «Про
запобігання корупції», зобов’язані вживати
заходів щодо недопущення виникнення
реального, потенційного конфлікту інтересів.

Так, керівник особи, у якої може виникнути
конфлікт інтересів, має уникати прийняття
рішень або вчинення дій, що можуть
створити передумови виникнення конфлікту
інтересів у підлеглого.



Як діяти, якщо у вас виник конфлікт інтересів?

Повідомити про конфлікт інтересів

Працівники апарату НКЕК

Коли: не пізніше наступного робочого дня

Кого: безпосереднього керівника 

Як: службовою запискою в СЕД (або 

письмово)

Особливості у разі виникнення конфлікту інтересів у

працівника апарату НКЕК, який входить до складу

колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо):

-не брати участь у розгляді та прийнятті відповідного рішення;

-заявити про конфлікт інтересів (це може зробити працівник,

якого безпосередньо стосується питання, що розглядається

або інший працівник);

-заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання.

Голова та члени НКЕК

Коли: негайно

Кого: Кабінет Міністрів України

Як: листом в СЕД

Особливості у разі виникнення конфлікту інтересів під час

участі в засіданні НКЕК:

-не брати участь у розгляді та прийняті відповідного рішення

НКЕК (утриматися від обговорення, голосування);

-заявити про конфлікт інтересів (це може зробити Голова,

член НКЕК, якого безпосередньо стосується питання, що

розглядається, і будь-який інший член НКЕК);

-заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол

засідання НКЕК.



У разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту 
інтересів

Ви можете звернутися до НАЗК за отриманням 

роз’яснення: https://bit.ly/3v79Xib

Після того, як ви отримаєте підтвердження від

НАЗК про те, що у вас немає конфлікту

інтересів, ви можете продовжувати виконувати

свої службові повноваження без вжиття

додаткових заходів.

Якщо НАЗК підтвердить наявність конфлікту

інтересів, вживаються заходи визначені

Законом України «Про запобігання корупції»

(порядок дій зазначений попередньо).

Щоб отримати якнайбільш чітке роз’яснення у зверненні потрібно зазначити

таку інформацію:

 зміст ваших повноважень;

 зміст приватного інтересу та ситуації (дії/рішення), стосовно якої (яких) у

вас є сумніви щодо наявності конфлікту інтересів;

 документи, які підтверджують інформацію, вказану вище.



Дії безпосереднього керівника особи або керівника органу, до

повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з

посади, у разі отримання повідомлення про конфлікт інтересів

Після отримання повідомлення про

наявність конфлікту інтересів прийняти

рішення щодо врегулювання конфлікту

інтересів у підлеглої особи протягом 2-х

робочих днів. Також керівник має

повідомити відповідну підлеглу особу про

прийняте рішення.

У разі якщо йому стало відомо про наявність

конфлікту інтересів (від інших осіб, із

повідомлень про корупцію, з листів НАЗК

тощо), вжити передбачених Законом України

«Про запобігання корупції» заходів для

запобігання та врегулювання конфлікту

інтересів у підлеглої особи.



Заходи самостійного та зовнішнього врегулювання 
конфлікту інтересів

Самостійне врегулювання конфлікту

інтересів, тобто коли працівник сам і

добровільно вживає заходів з врегулювання

конфлікту інтересів.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів,

коли заходи з врегулювання конфлікту інтересів

вживаються керівництвом працівника.

 позбавлення відповідного приватного інтересу

самостійно;

 надати безпосередньому керівнику або керівнику

органу, до повноважень якого належить

звільнення/ініціювання звільнення з посади

документи, які підтверджують позбавлення

приватного інтересу;

 позбавлення приватного інтересу має виключати

будь-яку можливість його приховування.

 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;

 обмеження доступу особи до певної інформації;

 перегляду обсягу службових повноважень особи;

 переведення особи на іншу посаду;

 звільнення особи.



Захід врегулювання конфлікту інтересів
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).



1. Усунення особи від виконання 
завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті в 
умовах реального чи потенційного 

конфлікту інтересів

 при наявності реального чи потенційного конфлікту

інтересів здійснюється у випадках, якщо конфлікт

інтересів не має постійного характеру;

 за умови можливості залучення до прийняття такого

рішення або вчинення відповідних дій інших

працівників відповідного органу, установи, організації

і, відповідно, залучення таких працівників;

 здійснюється за рішенням керівника органу або

відповідного структурного підрозділу, в якому працює

особа.

2. Обмеження доступу особи до певної 

інформації 

 у випадку наявності реального чи потенційного конфлікту 

інтересів, пов’язаного із таким доступом;

 у випадку якщо конфлікт інтересів має постійний 

характер;

 за можливості доручення роботи з відповідною

інформацією іншому працівнику органу, підприємства,

установи, організації;

 за можливості продовження належного виконання

особою повноважень на посаді за умови такого

обмеження;

 здійснюється за рішенням керівника органу або

відповідного структурного підрозділу, в якому працює

особа.

3. Перегляд обсягу службових повноважень 

у випадку наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів, пов’язаного із

такими повноваженнями;

у разі, якщо конфлікт інтересів, пов’язаний з конкретним повноваженням особи,

має постійний характер;

за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі

такого перегляду;

за можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника;

 здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації

або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.



4. Застосування зовнішнього контролю за 

виконанням особою відповідного завдання, 

вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень 

 у випадку наявності реального чи потенційного конфлікту

інтересів;

 у разі, якщо конфлікт інтересів, пов’язаний з конкретним

повноваженням особи, має тимчасовий або постійний

характер;

 усунення особи від виконання завдання, вчинення дій,

прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах

реального чи потенційного конфлікту інтересів є

неможливим;

 обмеження її доступу до інформації є неможливим;

 перегляд її повноважень є неможливим;

 відсутні підстави для її переведення на іншу посаду

або звільнення;

 за рішенням керівника відповідного органу, підприємства,

установи, організації або відповідного структурного

підрозділу, в якому працює особа.

Форми зовнішнього контролю

1) перевірка стану та результатів виконання

особою завдання, вчинення нею дій, змісту

рішень чи проектів рішень, що приймаються

або розробляються, з питань, пов’язаних із

предметом конфлікту інтересів;

2) виконання особою завдання, вчинення нею

дій, розгляд справ, підготовка та прийняття

нею рішень у присутності визначеного

керівником органу працівника;

3) участь уповноваженої особи НАЗК в роботі

колегіального органу в статусі спостерігача

без права голосу.



5. Переведення особи на іншу 

посаду

 у випадку наявності реального чи потенційного

конфлікту інтересів;

 у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має

постійний характер;

 не може бути врегульований шляхом усунення

особи від виконання завдання, вчинення дій,

прийняття рішення чи участі в його прийнятті,

обмеження її доступу до інформації, перегляду її

повноважень та функцій, позбавлення приватного

інтересу;

 за наявності вакантної посади, яка за своїми

характеристиками відповідає особистим та

професійним якостям особи;

 здійснюється лише за згодою працівника;

 здійснюється за рішенням керівника органу,

підприємства, установи, організації.

6. Звільнення особи 

 у випадку наявності реального чи

потенційного конфлікту інтересів;

 здійснюється у разі, якщо реальний чи

потенційний конфлікт інтересів має

постійний характер;

 не може бути врегульований в інший

спосіб, в тому числі через відсутність згоди

на переведення або на позбавлення

приватного інтересу.



Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів

адміністративна дисциплінарна кримінальна

Порушення окремих вимог

щодо запобігання та

врегулювання конфлікту

інтересів (ст. 172-7 КУпАП).

 за неповідомлення особою у

встановлених законом випадках та

порядку про наявність у неї реального

конфлікту інтересів, – штраф від 1700

до 3400 гривень;

 вчинення дій чи прийняття рішень в

умовах реального конфлікту інтересів, –

штраф від 3400 до 6800 гривень;

 будь-яка із вищевказаних дій, вчинена

особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за такі ж

порушення, – штраф від 6800 до 13600

гривень з позбавленням права обіймати

певні посади або займатися певною

діяльністю строком на один рік.

 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 НАЗК про таку

передачу в управління підприємств та

корпоративних прав, ненадання до

НАЗК нотаріально завіреної копії

договору про таку передачу.

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.

Методичні 

рекомендації 

НАЗК стосовно 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів


