
ПАМ’ЯТКА 

стосовно  порядку дій працівників щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 

 

Особливу увагу в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб слід приділяти 

запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів.  

Наявність конфлікту інтересів не обов'язково призводить до фактів 

корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті 

їх передумовою. 

1. Поняття конфлікту інтересів 

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, має приватний інтерес (особисту 

заінтересованість), що необов’язково призводить до прийняття неправомірного 

рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести. 

 

Закон визначає два різновиди конфлікту інтересів: потенційний і 

реальний. 

Потенційний конфлікт інтересів, це коли у особи існує приватний 

інтерес під час здійснення своїх посадових обов’язків, що може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість  прийняття нею рішення, або на вчинення чи 

не вчинення дій під час виконання нею повноважень. 

Реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом 

посадової особи та її посадовими повноваженнями, що впливає на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не 

вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

Таким чином, при потенційному конфлікті інтересів існує обґрунтована 

ймовірність виникнення суперечності між приватним інтересом і посадовими 

обов’язками, а при реальному конфлікті інтересів суперечність вже існує. Тому, 

реальний конфлікт інтересів є явищем більш небезпечним для суспільних 

відносин ніж потенційний конфлікт інтересів. Але реальному конфлікту 

інтересів завжди передує потенційний конфлікт інтересів. 

В свою чергу 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. 

Як вбачається з наведеного поняття «конфлікт інтересів», приватний 

інтерес може носити як майновий, так і немайновий характер.  

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.  

Крім того, конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про 

суперечність приватного інтересу близької особи посадовця з його службовими 

повноваженнями (полягати у зацікавленості в ухваленні або   неухваленні   

певних   рішень, результатах  службових розслідувань, дисциплінарних 

провадженнях, за наслідком яких особа може понести юридичну 

відповідальність тощо). 

Відповідно до ч. 1 ст. Закону України «Про запобігання корупції», близькі 

особи – будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, уповноваженим на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування  (крім осіб, взаємні права та 

обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно 

проживають, але не перебувають у шлюбі; а також чоловік, дружина, батько, 

мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний 

брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), 

племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, 

внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, 

батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, 

опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням 

зазначеного суб’єкта. 

 
Алгоритм дій особи у зв 'язку із виникненням у неї  конфлікту 

інтересів: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; 

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа 

дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту 

інтересів. 



 В Законі України «Про запобігання корупції», щодо конфлікту інтересів 

покладається на посадову особу обов’язок відразу діяти. Перш за все, не 

допускати настання конфлікту інтересів, а якщо він все ж наступає, то 

необхідно знову ж таки діяти, шляхом повідомлення свого безпосереднього 

керівника та керівника установи, для його врегулювання, згідно додатку 1, 

інакше наступає відповідальність.  

 Безпосередній керівник особи або керівник установи, до повноважень 

якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади повинен протягом 

двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої 

йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів прийняти рішення 

щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомити відповідну особу 

(ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»). 

 У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів 

вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі 

якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, 

вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону. 

 Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, 

вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася 

за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів. 

Також, Законом України «Про запобігання корупції» надано можливість 

самостійно вжити заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом 

позбавлення приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів 

безпосередньому керівнику або керівнику органу до повноважень якого 

належить звільнення з посади. При цьому, позбавлення приватного інтересу 

має виключати будь-яку можливість його приховування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійне врегулювання конфлікту інтересів: 

Особи у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, 

можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом 

позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це 

Врегулювання конфлікту інтересів 

Самостійне врегулювання 

конфлікту інтересів 

Зовнішнє врегулювання 

конфлікту інтересів 



документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень 

якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.  

 

Заходи зовнішнього 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) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

3) обмеження доступу особи до певної інформації; 

4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 

5) переведення особи на іншу посаду; 

6) звільнення особи. 

Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

участі в його прийнятті:  

- здійснюється у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного 

характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або 

вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, 

підприємства, установи, організації. 

Обмеження доступу до інформації: 

- здійснюється у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким 

доступом та має постійний характер та за можливості продовження належного 

виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і 

можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику 

установи. 

Перегляд обсягу службових повноважень: 

- здійснюється у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має 

постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи та за 

можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі 

такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого 

працівника. 

Здійснення повноважень під зовнішнім контролем: 

- здійснюється у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального 

чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи 

перегляд її повноважень є неможливим та якщо відсутні підстави для її 

переведення на іншу посаду або звільнення. 

Переведення на іншу посаду у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів 

здійснюється, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і 

не може бути врегульований шляхом: 



- усунення такої особи від виконання завдання чи прийняття рішення; 

- обмеження її доступу до інформації; 

- перегляду її повноважень та функцій; 

- позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка 

за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям 

особи. 

  

      Переведення на іншу посаду здійснюється за наявності вакантної 

посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним 

якостям особи. 

      Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

прирівняної до неї особи. 

 

Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування з займаної посади: 

- здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у 

її діяльності має постійний характер та якщо він і не може бути врегульований 

в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на 

позбавлення приватного інтересу. 

 

Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», особи, 

уповноважені на виконання функцій держави 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 - 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. 

Такі відносини між підлеглою особою та її керівником зумовлюють 

виникнення потенційного конфлікту інтересів у особи, яка має у прямому 

підпорядкуванні близьку особу, та може призвести надалі до виникнення 

реального конфлікту інтересів. 

Особи, які претендують на зайняття посад пов’язаних з  виконання 

функцій держави зобов'язані повідомити керівника установи, на посаду в якому 

вони претендують, про близьких їм осіб які вже працюють у цьому органі. 



При цьому таке повідомлення має здійснюється стосовно всіх близьких 

осіб, які працюють в органі, незалежно від того, яку посаду вони займають                

(у т.ч. якщо призначення на посаду не призведе до відносин безпосереднього 

підпорядкування). 

У випадку виникнення відносини прямого підпорядкування, коли обидва 

працівники вже працюють в органі Законом 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.  

Слід звернути увагу, що при врегулюванні ситуації прямого 

підпорядкування близьких осіб, переведення може бути застосоване як до тієї 

особи, яка перебуває у прямому підпорядкуванні, так і до тієї особи, у якої в 

прямому підпорядкуванні перебуває близька особа. 

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у 

підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. 

 

 На посадових осіб юридичних осіб публічного права не поширюються 

обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, визначені ст. 27 Закону 

України «Про запобігання корупції». Проте, на вказаних осіб поширюються 

вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачені у 

ст. 28 Закону. Відносини прямого підпорядкування між близькими особами 

завжди зумовлюють наявність потенційного конфлікту інтересів у особи, якій 

підпорядковується його близька особа. У такому випадку слід вживати 

передбачених Законом заходів для врегулювання конфлікту інтересів.  

 

Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

 

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, особа може бути притягнута, зокрема до адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності.  

Дисциплінарна відповідальність передбачена за: 

неповідомлення особою безпосереднього керівника про наявність у неї 

потенційного конфлікту інтересів; 

невжиття керівником заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів у 

підлеглого. 

Адміністративна відповідальність передбачена за: 

неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18


про наявність у неї реального конфлікту інтересів - тягне за собою накладення 

штрафу від 1700 до 3400 гривень (ч.1 ст. 172-7 КУпАП); 

вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від 3400 до 6800 гривень                   

(ч.2 ст. 172-7 КУпАП). 

Дії, передбачені вище, які вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою 

накладення штрафу від 6800 до 13600 гривень з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік (ч.3 ст. 172-

7 КУпАП). 

Згідно з положеннями частини п'ятої статті 65 Закону України «Про 

державну службу») особа, щодо якої складено протокол про адміністративне 

правопорушення, пов'язане з корупцією, може бути відсторонена від виконання 

службових повноважень за рішенням керівника органу, установи в якому вона 

працює, до закінчення розгляду справи судом. 
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