


1. Загальні положення 
 

1.1. 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 (надалі – Положення)  визначає основні засади 
здійснення безперервного професійного розвитку (надалі – БПР) медичних 
працівників та спеціалістів інших галузей на заходах, що організовуються і 
проводяться Навчальним центром ПП "КОТРІС" (надалі – Провайдер). 

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 
Представники Провайдеру БПР - засновники, учасники, власники, працівники та 
інші особи залучені до заходів БПР. 

1.3. Інші терміни, що вживаються у цьому Положенні мають визначення, наведені в 
Основах законодавства України про охорону здоров’я та Законах України  "Про 
освіту", "Про вищу освіту", "Про професійний розвиток працівників", Постанові 
Кабінету Міністрів України №725 від 14.07.2021 р. "Про затвердження Положення 
про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних 
працівників", Наказі МОЗ України №446 від 22.02.2019 "Про деякі питання 
безперервного професійного розвитку лікарів. 

 
 

2. Запобігання впливу приватних інтересів, особистої зацікавленості 
Представників Провайдеру на проведення заходів БПР, зокрема, 

щодо неприпустимості промоції лікарських засобів, медичних виробів 
або медичних послуг 

 
2.1. Для організації, проведення, формування освітнього контенту заходів БПР 

Провайдером не повинні залучаються кошти фізичних (юридичних) осіб, діяльність 
яких пов’язана з виробництвом та рекламою лікарських засобів, медичних виробів 
або медичних послуг. 

2.2. З метою запобігання конфлікту інтересів Провайдер зобов'язується вимагати від 
осіб, які залучені до заходів БПР: 

• не провадити безпосередньо або із залученням третіх осіб діяльність яких 
пов’язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом 
лікарських засобів та медичних виробів; 

• не приховувати наявності правовідносин з особами, якими провадиться 
діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських 
засобів та медичних виробів;  

• не мати у складі засновників (учасників, власників) або органів управління 
осіб, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, оптовою та 
роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів та медичних виробів, або 
перебувають у господарських, цивільних, трудових відносинах з особами, які 
провадять таку діяльність; 

• не рекламувати торгові назви лікарських засобів та медичних виробів під час 
проведення заходів БПР; 

• вживати заходів згідно відповідних процедур, щодо недопущення 
виникнення конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР. 
 
 



3. Основні принципи управління конфліктом інтересів 
 

3.1. В основу роботи по запобіганню конфлікту інтересів покладені наступні принципи: 
• обов'язковість розкриття інформації про конфлікт інтересів; 
• індивідуальний розгляд та оцінка ризиків при виявленні кожного конфлікту 

та його врегулювання; 
• конфіденційність процесу розкриття інформації про конфлікт інтересів та 

процесу його врегулювання; 
• дотримання балансу інтересів Провайдера і працівника при врегулюванні 

конфлікту інтересів. 
 

 
4. Обов’язки осіб пов’язаних із здійсненням БПР щодо запобігання 

конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР 

 
4.1. Усі особи, які залучені до заходів БПР, зобов’язані:  

• контролювати відсутність рекламного матеріалу в освітніх програмах та 
матеріалах заходу БПР; 

• запобігати виникненню суперечності між приватним інтересом особи та її 
інтересом, пов’язаним із проведенням заходів БПР; 

• запобігати обставинам, що впливають на об’єктивність організації та зміст 
заходу.  

 
 

5. Порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, що 
виникають в осіб під час виконання ними обов’язків пов’язаних із 

здійсненням БПР 
 

5.1. Провайдер заходів БПР, в особі керівника Навчального центру, безпосередньо 
проводить перевірку в освітніх програмах та матеріалах з метою виявлення 
рекламного матеріалу. 

5.2. Врегулювання конфлікту інтересів може здійснюватися наступними шляхами: 
• усунення особи від виконання завдань та участі у заходах БПР;  
• застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;  
• обмеження доступу вказаної особи до певного виду інформації; 
• переведення особи на іншу посаду, яка передбачає виконання 

функціональних обов'язків, що виключають конфлікт інтересів, у 
відповідності до Кодексу законів про працю України; 

5.3. Усунення посадової особи з займаної посади у зв'язку з наявністю конфлікту 
інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у 
її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, 
в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення 
приватного інтересу. 

 
 



6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту 
інтересів і порядку дій, зокрема, процесуальні процедури реагування 
на конфлікт інтересів, організація документообігу інші дії пов’язані із 

врегулюванням конфлікту інтересів 
 

6.1. Для зовнішнього врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів 
застосовуються норми Закону України "Про запобігання корупції". 

6.2. Усі особи, які залучені до заходів БПР, які виявили реальний чи потенційний 
конфлікт інтересів, повинні самостійно вжити заходів щодо його врегулювання 
шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих 
документів Керівнику навчального центру. 

 

 
7. Визначення відповідальної особи з контролю за можливим 

конфліктом інтересів, прийом відомостей про наявний конфлікт 
інтересів або такий, який може виникнути, розгляд цих відомостей 

 

7.1. Перелік осіб, відповідальних за контроль за можливим конфліктом інтересів, 
визначається у відповідному рішенні директора ПП "КОТРІС", за поданням 
Керівника навчального центру. 

7.2. Перелік заходів з контролю за можливим конфліктом інтересів затверджується у 
відповідному рішенні директором ПП "КОТРІС", за поданням Керівника 
навчального центру. 

 
 

8. Відповідальність представників Провайдера БПР за недотримання 
вимог Положення про запобігання конфлікту інтересів 

 

8.1. За недотримання вимог цього Положення представники Провайдера БПР несуть 
відповідальність згідно діючого законодавства України, а саме дисциплінарну 
відповідальність за недоброчесну поведінку, за приховування наявного чи 
потенційного конфлікту інтересів або порушення задекларованого конфлікту 
інтересів у вигляді позбавлення права приймати участь у заходах БПР, які 
проводить Провайдер. 
 

 
9. Форма декларації  про реальний або потенційний конфлікт інтересів 

особи пов’язаної із здійсненням БПР 
 

9.1. Зразок декларації розкриття конфлікту інтересів при організації та проведенні БПР 
наведено у Додатку 1. 

 
 
 





Додаток 1. 
 Зразок декларації розкриття 

 конфлікту інтересів 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
розкриття конфлікту інтересів при організації та проведенні 

(назва заходу БПР) 
 
 
 

Місце проведення                                                                                             Дата проведення 
 
 
 
 
Член організаційного комітету / доповідач (підкреслити) 
П.І.Б. ______________________________ 
Чи маєте в матеріалах виступу (назва виступу) конфлікт інтересів? 
Так Ні (підкреслити) 
Якщо конфлікт інтересів наявний, просимо представити деталі: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Надану інформацію підтверджую. 
 
 
 
 
_______________                           __________________                            _________________ 
          Дата                                          Підпис заявника                                             П.І.Б.   


