
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ) проведення заняття 
 

Функціональна підготовка 

(вид службової підготовки) 

 

Національний університет цивільного захисту України. Група №1 

(найменування органу та підрозділу цивільного захисту) 

 

Тема: Практичні аспекти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

дотримання інших обмежень та заборон, встановлених антикорупційним 

законодавством. 

 

Навчальна мета: підвищення рівня знань особового складу. 

 

Час проведення: 90 хв 

 

 

Навчально-матеріальне забезпечення: Конспкект-лекцій  

 

Нормативно-правові акти та література: 

 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII 

 

Рішення національного агентства з питань запобігання корупції №839 від 

29.09.2017р. “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів” 
 

Порядок проведення заняття: 

 

1. Організаційні заходи - 5 хв. 

 перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття. 

2. Контроль знань - 0 хв. 

 перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

3. Викладення матеріалу теми - 75 хв. 

 Питання, які вивчатимуться: 

1. Загальні положення про конфлікт інтересів 
2. Алгоритм дій особи у зв’язку із виникненням у неї конфлікту інтересів 
3. Алгоритм дій керівника у зв’язку із виникненням у підлеглої особи конфлікту інтересів 
4. Окремі види обмежень, пов’язаних із конфліктом інтересів 
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 Порядок проведення заняття: 
Питання та їх стислий зміст Методичні 

вказівки. 

Слід звернути увагу, що на відміну від попереднього Закону України "Про 

засади запобігання та протидії корупції", в якому надавалось загальне визначення 

конфлікту інтересів, чинний Закон виділив два його види:  

потенційний конфлікт інтересів 
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 (абзац 

дев’ятий частини першої статті 1 Закону);  

реальний конфлікт 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 невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень. (абзац тринадцятий частини першої статті 1 

Закону). 

Приватний інтерес 
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 (абзац дванадцятий частини першої статті 1 Закону). 

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

інтересів 
Закон зобов’язує вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів. З моменту, коли особи, зазначені у пунктах 1, 2 

частини першої статті 3 Закону, дізналися чи повинні були дізнатися про наявність 

у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вони зобов’язані повідомити 

не пізніше наступного робочого дня безпосереднього керівника, а якщо особа 

перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, 

або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом 

орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень, у якому виник 

конфлікт інтересів, відповідно. 

До повідомлення Національного агентства про реальний/потенційний конфлікт 

інтересів (додаток 3) рекомендується додавати засвідчені копії документів, які 

визначають службові (представницькі) повноваження, підтверджують приватний 

інтерес тощо. Крім того, до повідомлень рекомендується додавати результати 

самостійного тесту на наявність (відсутність) конфлікту інтересів. 

 Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого 

належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, відповідно до частини 

третьої статті 28 Закону протягом двох робочих днів після отримання такого 

повідомлення приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що 

повідомляє відповідну особу. 

Національне агентство у випадку одержання повідомлення про наявність 

реального, потенційного конфлікту інтересів у особи, що перебуває на посаді, яка 

не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, упродовж семи робочих 

днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

Відповідно до положень частини другої статті 29 Закону, особи, у яких наявний 

реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів 

щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з 

наданням документів що підтверджують це безпосередньому керівнику або 
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керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання 

звільнення з посади. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону у разі 

існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона 

зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу 

Національного агентства, який надає підтвердження про відсутність конфлікту 

інтересів (частина шоста статті 28 Закону). До утворення в установленому порядку 

територіальних органів підтвердження про відсутність конфлікту інтересів на 

звернення вказаних вище осіб надає Національне агентство. 

Алгоритм дій керівника у зв’язку із виникненням у підлеглої 

особи конфлікту інтересів 
- прийняти рішення щодо врегулювання у підлеглої особи конфлікту 

інтересів протягом двох робочих днів після отримання повідомлення 

(частина третя статті 28 Закону); 

-  повідомити підлеглу особу про прийняте рішення щодо врегулювання 

конфлікту інтересів (частина третя статті 28 Закону);  

- вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у підлеглої особи (частина четверта статті 28 Закону). 

Важливо пам’ятати, що цей процес є вкрай відповідальним, адже невірно 

обраний захід може призвести не тільки до неефективного врегулювання 

конфлікту інтересів, а й до кваліфікації таких діянь керівника як 

неправомірних. 
Заходи які може прийняти начальник :  

- 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 

Окремі види обмежень, пов’язаних із конфліктом інтересів 

 
      -     Обмеження щодо одержання подарунків 

Відповідно до частини першої статті 23 Закону особам, зазначеним у пунктах 1, 2 

частини першої статті 3 Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб 

вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від 

юридичних або фізичних осіб: у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, 

пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування 

      -     Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності. 

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або 

підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України; входити до складу правління, інших виконавчих чи 

контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції 1 Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, 

одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній 

громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 

2011 року № 1195. 31 з управління акціями (частками, паями), що належать 

державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської 

організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. 

      -     Обмеження спільної роботи близьких осіб 
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Відповідно до статті 27 Закону особи, зазначені у підпунктах "а", "в" – "з" пункту 1 

частини першої статті 3 Закону, не можуть: мати у прямому підпорядкуванні 

близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням 

повноважень близьким їм особам. 

 

 
  

 

4. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв. 

 

Питання для закріплення: 

4.1 Поняття «Потенційний конфлікт інтересів» 

4.2 Поняття «Реальний конфлікт інтересів» 

4.3 Алгоритм дій особи у зв’язку із виникненням у неї конфлікту інтересів 

 

 

5. Підведення підсумків – 5 хв. 

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги; 

оголосити оцінки; 

відповісти на запитання 
 


