
Пам’ятка посадових осіб КНТЕУ щодо врегулювання конфлікту інтересів 
 

Пам’ятку розроблено згідно із Законом України «Про запобігання корупції» та 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Метою пам’ятки є ознайомлення посадових осіб КНТЕУ (керівників структурних 
підрозділів) з ключовими положеннями Закону України «Про запобігання 
корупції» в частині питань щодо врегулювання конфлікту інтересів осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Чинний закон виділив два види конфлікту інтересів: 

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 не 
вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 
ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ - наявність у особи приватного 
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень. 
          Тобто складовими конфлікту інтересів (реального, потенційного) є: 
приватний інтерес (будь-який майновий чи немайновий), службові/представницькі 
повноваження (безпосередні та загальнослужбові),  та суперечність між ними. 

            Для врегулювання конфлікту інтересів суб’єкти, на яких поширюється 
дія Закону зобов’язані: 

• вжити заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту 
інтересів; 

• 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, а у випадку 
перебування на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього 
керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство з питань 
запобігання корупції чи  інший визначений законом орган або колегіальний орган, 
під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів; 



• не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 

• вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування не можуть прямо або опосередковано спонукати у будь-який 
спосіб  підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч 
закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб. 

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого 
належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів 
після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи 
потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту 
інтересів, про що повідомляє відповідну особу. 

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення  про 
наявність у неї реального, потенційного  конфлікту інтересів упродовж семи 
робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту 
інтересів. 

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт 
інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом заходи 
для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи. 

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона 
зобов’язана звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі якщо 
особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє 
відповідно до вимог, передбачених розділом V Закону України «Про запобігання 
корупції» (далі – Закон). 

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. 

З метою формування єдиного підходу до розуміння і дотримання правил 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запроваджених Законом, 
Національним агентством розроблено Методичні рекомендації з питань 




