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Загальні положення 

Положення «Про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів 
безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і 
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських 
засобів, медичних виробів або медичних послуг, що затверджується 
провайдером» (далі – Положення) визначає основні способи та форми 
здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного 
професійного розвитку (далі - БПР) та недопущення залучення і 
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських 
засобів, медичних виробів або медичних послуг, що затверджується 
провайдером. 

 

1. Визначення понять 

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

суб’єкт конфлікту інтересів ― особа, яка бере участь в процесі організації 
заходу БПР та/або залучення і використання коштів фізичних (юридичних) 
осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг; 

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 із членством або діяльністю в громадських, 
політичних, релігійних чи інших організаціях; 

публічний інтерес – зацікавленість суспільства у тому, щоб особи, які 
працюють у системі організації заходів БПР та/або залучення і використання 
коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних 
виробів або медичних послуг, здійснювали свої повноваження та приймали 
рішення неупереджено, об’єктивно та справедливо; 

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 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; 

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом 
і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом конфлікту інтересів (крім 
осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру 
сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у 
шлюбі, а також ― незалежно від зазначених умов ― чоловік, дружина, 
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, 
рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, 
зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, 
опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням 
згаданого суб’єкта; 

контроль за дотриманням законодавства про врегулювання конфлікту 
інтересів – це система регулярних та комплексних заходів добровільного та 
обов’язкового характеру, які уповноважені законодавством суб’єкти 
здійснюють в межах своїх повноважень, з метою виявлення, розкриття, 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб’єктів 
конфлікту інтересів; 

повідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту 
інтересів (обов’язкове повідомлення про конфлікт інтересів) – один з 
заходів контролю за конфліктом інтересів; 

добровільна заява особи про свої приватні інтереси – один з заходів 
запобігання виникненню потенціального конфлікту інтересів шляхом 
реєстрації та опублікування, або іншого способу розкриття суб’єктами 
конфлікту інтересів інформації про приватні інтереси, які можуть вплинути 
на об’єктивність та неупередженість під час прийняття рішень; 

врегулювання реального або потенціального конфлікту інтересів – 
система заходів, які можуть вчинити суб’єкти конфлікту інтересів, 
самостійно або за рекомендацією дирекції ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(далі – Інститут) з метою запобігання, вирішення, усунення конфлікту 
інтересів та/або усунення наслідків порушень законодавства про конфлікт 
інтересів;  



рішення про врегулювання конфлікту інтересів – акт вченої ради 
Інституту, прийнятий за результатом розгляду звернення суб’єктів конфлікту 
інтересів або інших осіб, що містить рекомендації щодо заходів 
врегулювання конфлікту інтересів, які можуть бути здійснені суб’єктом 
конфлікту інтересів та/або уповноваженими законом органами та є 
обов’язковими до виконання. 

 

2. Суб’єкти здійснення контролю за дотриманням законодавства про 
конфлікт інтересів та його врегулювання 

2.1 Суб’єкти конфлікту інтересів повинні прагнути самостійно та 
своєчасно вживати заходи із запобігання виникненню конфлікту 
інтересів та його врегулювання (в тому числі, в порядку, 
передбаченому процесуальним законодавством). 

2.2 Дирекція Інституту здійснює контроль за дотриманням 
законодавства про конфлікт інтересів у діяльності суб’єктів 
конфлікту інтересів, а також приймає рішення про врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб. 

 
 

3. Обов’язки суб’єкта конфлікту інтересів 
 

Суб’єкт конфлікту інтересів зобов’язаний: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту 
інтересів у своїй діяльності; 

2) не вчиняти дій та не приймати рішень по суті в рамках виконання 
своїх службових повноважень в умовах реального конфлікту 
інтересів; 

3) у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів 
(крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, 
визначеному процесуальним законом) у письмовій формі 
повідомляти про це дирекції Інституту не пізніше наступного 
робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була 
дізнатися про виникнення такого конфлікту інтересів; 

4) вживати заходів щодо самостійного врегулювання конфлікту 
інтересів або звертатися до дирекції Інституту за рішенням про 
врегулювання конфлікту інтересів; 



5) у разі існування сумнівів щодо наявності у його діяльності 
конфлікту інтересів та/або щодо необхідних заходів врегулювання 
― звертатися за роз’ясненнями до дирекції Інституту; 

6) виконувати рішення вченої ради Інституту щодо врегулювання 
конфлікту інтересів; 

7) вживати заходів для усунення негативних наслідків порушень 
законодавства про конфлікт інтересів. 

 
 

4. Способи здійснення контролю за дотриманням законодавства про 
конфлікт інтересів 

 
5.1. Дирекція Інституту здійснює контроль за дотриманням 

законодавства про конфлікт інтересів з метою попередження та 
запобігання виникненню конфлікту інтересів, а також його 
самостійного врегулювання суб’єктами конфлікту інтересів. 

5.2. Дирекція Інституту, інші уповноважені суб’єкти здійснюють 
контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів у 
такі основні способи: 

1) підготовка, затвердження та своєчасне оновлення нормативно-
правових актів щодо виявлення, розкриття, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб’єктів конфлікту 
інтересів; 

2) інформування, роз’яснення та навчання суб’єктів конфлікту 
інтересів стосовно змісту нормативно-правових актів щодо 
конфлікту інтересів з метою підвищення їх здатності до 
самостійного виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів; 

3) запровадження системи добровільного розкриття та реєстрації 
суб’єктами конфлікту інтересів переліку приватних інтересів, 
наявність яких може вплинути на об’єктивність та неупередженість 
під час прийняття рішень; 

4) реєстрація, облік, розгляд та прийняття рішень за розглядом 
обов’язкових повідомлень про реальний або потенційний конфлікт 
інтересів в діяльності суб’єктів конфлікту інтересів 

5) реєстрація, облік, розгляд та прийняття рішень за зверненнями 
інших осіб з повідомленням про конфлікт інтересів у діяльності 
суб’єктів конфлікту інтересів; 



6) регулярний моніторинг стану дотримання законодавства про 
конфлікт інтересів суб’єктами конфлікту інтересів; 

7) за наявності належних підстав, звернення до компетентних органів 
щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства 
про врегулювання конфлікту інтересів; 

8) інформування громадськості стосовно змісту нормативно-правових 
актів та рекомендацій щодо конфлікту інтересів, а також щодо 
діяльності дирекції Інституту в сфері контролю за дотриманням 
законодавства про конфлікт інтересів та його врегулювання; 

5.3. Контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів 
здійснюється на основі принципів справедливості, законності, 
неупередженості, системності, регулярності, гласності, прозорості 
та публічності. 

 
 

5. Підготовка, затвердження та своєчасне оновлення нормативно-
правових актів щодо виявлення, розкриття, запобігання та 

врегулювання  конфлікту інтересів 
 

5.1 Вчена рада Інституту, інші уповноважені нею суб’єкти затверджують 
регламентуючі документи щодо виявлення, розкриття, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб’єктів конфлікту 
інтересів, а також вносить поточні зміни у зазначені нормативно-правові 
акти з метою їх вдосконалення або у зв’язку зі зміною законодавства, на 
виконання якого вони були прийняті. 

5.2  Суб’єкти конфлікту інтересів, представники громадськості, міжнародні 
експерти та інші зацікавлені особи можуть надавати дирекції Інституту 
пропозиції щодо вдосконалення регламентуючі документи щодо 
виявлення, розкриття, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

 
 

6. Інформування, роз’яснення та навчання суб’єктів конфлікту 
інтересів стосовно змісту нормативно-правових актів щодо 

конфлікту інтересів 
 

7.1. З метою підвищення здатності суб’єктів конфлікту інтересів до 
самостійного виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
дирекція Інституту, інші уповноважені нею суб’єкти: 



1) здійснюють підготовку та поширення коментарів, рекомендацій, 
роз’яснень, консультативних висновків загального характеру 
стосовно застосування та тлумачення нормативно-правових актів 
щодо конфлікту інтересів; 

2) надають роз’яснення, рекомендації та консультативні висновки 
індивідуального характеру за заявами та повідомленнями суб’єктів 
конфлікту інтересів щодо наявності у їх діяльності реального або 
потенціального конфлікту інтересів, а також щодо заходів з їхнього 
запобігання або врегулювання; 

3) беруть участь у підготовці навчальних курсів та навчальних 
матеріалів (навчальних посібників, відео-лекцій, пам’яток, тощо) 
щодо конфлікту інтересів; 

4) організовують просвітницькі заходи, в тому числі дискусії, 
обговорення, круглі столи, присвячені вдосконаленню механізмів 
виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а 
також в межах своїх повноважень здійснюють інші заходи 
просвітницького та роз’яснювального характеру. 

 
 

7. Система добровільного розкриття та реєстрації суб’єктами 
конфлікту інтересів переліку приватних інтересів, наявність яких 

може вплинути на об’єктивність та неупередженість під час 
прийняття рішень 

 
7.1 З метою попередження та запобігання виникненню ситуацій 

конфлікту інтересів в діяльності суб’єктів конфлікту інтересів, 
запроваджується система добровільного розкриття та реєстрації 
приватних інтересів суб’єкту конфлікту інтересів. 

7.2 Суб’єкт конфлікту інтересів має право подати добровільну 
декларацію про приватні інтереси, наявність яких може вплинути на 
об’єктивність та неупередженість під час прийняття рішень.  

7.3 Форма декларації про приватні інтереси проводиться у довільні 
формі та подається на розгляд до дирекції Інституту. 

7.4 З метою належної реєстрації поданих добровільних декларації та 
інформації про приватні інтереси, дирекція Інституту, інші 
уповноважені нею суб’єкти можуть вести Реєстр приватних 
інтересів суб’єктів конфлікту інтересів. 

7.5 У випадку зміни або з’ясування нових обставин, щодо яких може 
виникати конфлікт інтересів, суб’єкт конфлікту інтересів може 



подати дирекції Інституту або іншому уповноваженому нею 
суб’єкту уточнюючу заяву або у інший спосіб повідомити про 
необхідність внесення відповідних змін у Реєстр приватних 
інтересів, не пізніше наступного робочого дня, відколи він дізнався 
або міг дізнатися про такі зміни або нові обставини. 

7.6 Суб’єкт конфлікту інтересів, що подав добровільну декларацію про 
приватні інтереси, вважається таким, що своєчасно повідомив про 
наявність потенційного конфлікту інтересів відповідно, за винятком 
випадків, коли: 

1) інформація про приватні інтереси, заявлена суб’єктом 
конфлікту інтересів, є недостовірною або не відповідає 
дійсності; 

2) добровільна декларація про приватні інтереси не містить 
інформації про приватний інтерес, що став причиною 
наявності у діяльності суб’єкту реального або потенціального 
конфлікту інтересів; 

3) добровільну декларацію про приватні інтереси або заяву щодо 
змін до декларації було подано по закінченню одного місяця з 
моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про 
наявність у неї реального чи потенційного конфлікту. 

7.7 Подання суб’єктом конфлікту інтересів добровільної декларації про 
приватні інтереси не звільняє таку особу від обов’язків вчинити дії 
для запобігання виникненню реального конфлікту інтересів, 
утриматися від вчинення дій або прийняття рішень в умовах 
реального конфлікту інтересів, своєчасно повідомити про наявність 
реального конфлікту інтересів. 

 
 

8. Обов’язкові повідомлення про конфлікт інтересів 

 

8.1 Під час розгляду обов’язкового повідомлення про конфлікт 
інтересів, дирекція Інституту або інші уповноважені нею суб’єкти 
здійснюють необхідні дії для встановлення фактів щодо наявності 
або відсутності конфлікту інтересів в діяльності суб’єкту конфлікту 
інтересів, а також чи підлягає конфлікт інтересів врегулюванню в 
порядку, визначеному процесуальним законом. 



8.2 У випадку встановлення фактів щодо наявності конфлікту інтересів 
в діяльності суб’єкту конфлікту інтересів, дирекція Інституту або 
інші уповноважені нею суб’єкти перевіряють наявність підстав для 
початку розглядую такого факту, а також своєчасність 
обов’язкового повідомлення, визначають, за можливості, заходи 
попередження або врегулювання конфлікту інтересів. 

8.3 За результатами розгляду повідомлення, дирекція Інституту готує 
проект рішення та подає його на розгляд та затвердження вченій 
раді. 

8.4 Якщо вченою радою Інституту було прийнято рішення про 
затвердження висновку щодо наявності конфлікту інтересів в 
діяльності особи, яка звернулась за роз’ясненням щодо наявності в її 
діяльності конфлікту інтересів, така особа вважається такою, що 
своєчасно повідомила про конфлікт інтересів. 

8.5 Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту 
інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо 
яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше буде виявлено 
конфлікт інтересів. 

 
 

10 Звернення інших осіб з повідомленням про конфлікт інтересів у 
поведінці суб’єктів конфлікту інтересів 

 
10.1 Будь-яка фізична та юридична особа має право на звернення до дирекції 

Інституту з повідомленням щодо поведінки суб’єкту конфлікту інтересів, 
яка містить порушення законодавства про конфлікт інтересів. 

10.2 Під час розгляду звернень, дирекція Інституту, інші уповноважені нею 
суб’єкти здійснюють необхідні дії для встановлення фактів щодо 
наявності або відсутності конфлікту інтересів в діяльності суб’єкту 
конфлікту інтересів, а також чи підлягає конфлікт інтересів 
врегулюванню в порядку, визначеному процесуальним законом. 

10.3 У випадку встановлення фактів щодо наявності конфлікту інтересів в 
діяльності суб’єкту конфлікту інтересів, дирекція Інституту, або інші 
уповноважені нею суб’єкти перевіряють наявність підстав для початку 
розгляду таких фактів на засіданні вченої ради, визначають, за 
можливості, заходи попередження або врегулювання конфлікту 
інтересів. 

10.4 За результатами розгляду звернення, дирекція Інституту готує проект 
рішення та подає його на затвердження вченій раді. 



11 Моніторинг стану дотримання законодавства про конфлікт інтересів 
суб’єктами конфлікту інтересів 

 

11.1  Дирекція Інституту, інші уповноважені нею суб’єкти здійснюють 
систематичний збір та обробку інформації щодо стану дотримання 
законодавства про конфлікт інтересів, яка може бути використана для: 

1) оцінювання ефективності та результативності діяльності 
Інституту щодо контролю за дотриманням законодавства про 
конфлікт інтересів та його врегулювання; 

2) визначення шляхів удосконалення чинних нормативно-
правових актів щодо конфлікту інтересів, а також механізмів 
контролю за дотриманням законодавства про конфлікт 
інтересів та заходів його врегулювання; 

3) виявлення випадків потенціального або реального конфлікту 
інтересів в діяльності суб’єктів конфлікту інтересів та 
прийняття рішень щодо таких випадків. 

11.2  З метою збору інформації про стан дотримання законодавства про 
конфлікт інтересів, дирекція Інституту, інші уповноважені нею суб’єкти: 

1) проводять опитування та дослідження серед суб’єктів 
конфлікту інтересів та користувачів заходів БПР; 

2) здійснюють аналіз та узагальнення рішень, прийнятих вченою 
радою за результатом розгляду звернень та обов’язкових 
повідомлень про конфлікт інтересів; 

3)  здійснюють узагальнення та аналіз інформації, яка міститься 
в реєстрах приватних інтересів, обов’язкових повідомлень та 
звернень інших осіб; 

4) здійснюють перевірки стану дотримання законодавства про 
конфлікт інтересів на підставі інформації про порушення 
законодавства про конфлікт інтересів, яка стала відомою з 
повідомлень засобів масової інформації, інших публічних 
джерел та звернень, що надійшли до дирекції Інституту; 

5)  вчиняють інші дії в межах своїх повноважень. 
 
 
 



12 Інформування громадськості стосовно конфлікту інтересів, а 
також щодо діяльності Ради в сфері контролю за дотриманням 

законодавства про конфлікт інтересів та його врегулювання 

 

12.1 З метою підвищення прозорості у діяльності, а також залученні 
громадськості до участі у виявленні, запобіганні та врегулюванні конфлікту 
інтересів в діяльності суб’єктів конфлікту інтересів, дирекція Інституту, інші 
уповноважені нею суб’єкти: 

1) здійснюють підготовку та поширення коментарів, рекомендацій, 
роз’яснень, консультативних висновків загального характеру 
стосовно застосування та тлумачення нормативно-правових актів 
щодо конфлікту інтересів; 

2) залучають громадськість до участі у дискусіях, обговореннях, 
круглих столах, освітніх заходах, присвячених конфлікту інтересів; 

3) беруть участь у підготовці та поширенні інформаційних матеріалів 
(буклетів, пам’яток, тощо) щодо конфлікту інтересів; 

4) інформують громадськість про діяльність Інституту в сфері контролю 
за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів при проведенні 
заходів БПР та/або залучення і використання коштів фізичних 
(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів 
або медичних послуг; 

5) інформують громадськість про вжиті заходи з конкретного питання; 
6) в межах своїх повноважень здійснюють інші заходи просвітницького 

та роз’яснювального характеру. 
 

 
13. Заходи самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

 

1. З метою самостійного врегулювання конфлікту інтересів суб’єкт 
застосовує один або декілька з наведених способів врегулювання конфлікту 
інтересів: 

1) відмова від участі в організації заходу БПР та/або залучення і 
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами 
лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг; 



2) усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення, не 
пов’язаних зі здійсненням організації заходу БПР, чи участі в його 
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 

3) усунення відповідного приватного інтересу з наданням 
підтверджуючих це документів дирекції Інституту; 

4) подання заяви щодо перегляду обсягу службових повноважень особи, 
не пов’язаних зі здійсненням організації БПР та/або залучення і 
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами 
лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, з метою 
виключення факторів, які спричинять конфлікт інтересів; 

5) подання добровільної декларації про приватні інтереси. 
 
 

14. Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів 
 

14.1 У разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів самостійно, 
такий суб’єкт звертається до дирекції Інституту з метою зовнішнього 
врегулювання конфлікту. 

14.2 Врегулювання дирекцією Інституту конфлікту інтересів може 
здійснюватися також у зв’язку з: 

1) обов’язковим повідомленням та іншою заявою суб’єкту конфлікту 
інтересів; 

2)  зверненнями інших осіб, що містять повідомлення про конфлікт 
інтересів; 

3) повідомленнями засобів масової інформації та відомостями про 
конфлікт інтересів із інших публічних джерел. 

14.3 Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом 
прийняття вченою радою Інституту відповідного рішення.  

 
 

15. Перегляд обсягу службових повноважень 
 

Рішення вченої ради Інституту про рекомендацію щодо перегляду 
обсягу службових повноважень суб’єкта конфлікту інтересу, приймається у 
разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, 
пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості 
продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого 
перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями інших 



працівників, які беруть участь в організації заходу БПР та/або залучення і 
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських 
засобів, медичних виробів або медичних послуг. 

 
 

16. Рішення Вченої Ради за результатами розгляду звернень, 
повідомлень,  заяв та іншої інформації щодо конфлікту інтересів 

 
16.1 За результатами розгляду звернень, повідомлень, заяв та іншої 
інформації щодо конфлікту інтересів, вчена рада Інституту приймає рішення: 

1) про затвердження висновку щодо наявності або відсутності 
конфлікту інтересів в діяльності суб’єкту конфлікту інтересів;  

2) про погодження роз’яснення про можливість врегулювати 
конфлікту інтересів; 

3) за наявності конфлікту інтересів (крім випадків, коли 
конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному 
процесуальним законом) ― про врегулювання або 
запобігання конфлікту інтересів. 

16.2 Вчена рада Інституту може в межах своєї компетенції прийняти інші 
рішення за результатами розгляду звернень, повідомлень, заяв та іншої 
інформації щодо конфлікту інтересів. 

 
 

17. Рішення Вченої Ради щодо врегулювання конфлікту інтересів 
 

17.1 Для врегулювання конфлікту інтересу, вчена рада Інституту приймає 
рішення про рекомендацію щодо: 

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 
рішення, чи участі в його прийнятті в умовах реального чи 
потенційного конфлікту інтересів в процесі підготовки або 
проведення заходу БПР та/або залучення і використання коштів 
фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, 
медичних виробів або медичних послуг; 

2) усунення відповідного приватного інтересу з наданням 
підтверджуючих це документів вченій раді; 

3) Вчена рада може в межах своєї компетенції прийняти інші рішення 
для врегулювання конфлікту інтересу. 
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