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Визначення термінів (Глосарій)

Конфлікт інтересів - суперечність між приватними (особистими) інтересами особи та
близьких їх осіб та її діяльністю, пов’язаною зі здійсненням заходів
безперервного професійного розвитку

Потенційний конфлікт
інтересів

- наявність у особи приватного інтересу щодо питань, пов’язаних зі
здійсненням заходів безперервного професійного розвитку цією
особою, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень та (або) на вчинення чи невчинення дій під час
здійснення заходів безперервного професійного розвитку

Реальний конфлікт
інтересів

- суперечність між приватним інтересом особи та її діяльністю при
здійсненні заходів безперервного професійного розвитку, що впливає
на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень та (або)
на вчинення чи невчинення дій під час здійснення заходів
безперервного професійного розвитку

Особисті інтереси - будь-які інтереси особи, зумовлені родинними, дружніми чи іншими ,
не пов’язаними зі здійсненням заходів безперервного професійного
розвитку, стосунками з іншими особами, у тому числі особисті
майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з
діяльністю особи, не пов’язаною зі здійсненням заходів безперервного
професійного розвитку

Майновий інтерес - інтерес особи, пов’язаної зі здійсненням заходів безперервного
розвитку, щодо збереження або збільшення обсягу чи якості рухомого
та нерухомого майна, матеріальних цінностей цієї особи чи близьких
їй осіб

Немайновий інтерес - інтерес, спрямований на задоволення особистих немайнових потреб
(фізичних, біологічних, духовних, моральних, культурних,
соціальних, тощо)

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають
взаємні права та обов’язки із особою, пов’язаною зі здійсненням
заходів безперервного професійного розвитку, 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, донька, 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

1. Загальні положення
1.1. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення
залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів,
медичних виробів або медичних послуг (далі - Положення) визначає засади врегулювання та
запобігання конфлікту інтересів та недопущення залучення і використання коштів фізичних
(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг під час
проведення заходів безперервного професійного розвитку (далі - БПР) провайдером заходів
безперервного професійного розвитку - Товариством з обмеженою відповідальністю «Є
КОСМЕТОЛОДЖИ СКУЛ» (далі - Товариство).
1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Основ законодавства України про
охорону здоров’я, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток
працівників», постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №725 «Про
затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та
фармацевтичних працівників», наказів та листів Міністерства охорони здоров’я України (зокрема,
наказу від 22 лютого 2019 року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»),
Статуту Товариства.
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1.3. Дія Положення поширюється на всіх представників Товариства (засновників, учасників,
власників, працівників та інших осіб, залучених до заходів БПР, далі - особи, пов’язані зі здійсненням
БПР). Дотримуватись вимог Положення зобов’язані також фізичні та (або) юридичні особи, які
співпрацюють з Товариством під час здійснення заходів БПР.
1.4. Товариство є провайдером заходів безперервного професійного розвитку з моменту внесення
відповідної інформації про Товариство до системи безперервного професійного розвитку медичних та
фармацевтичних працівників Державною організацією «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при
Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - ДО «Центр тестування»).

2. Основні принципи управління конфліктом інтересів
2.1. Основні принципи управління конфліктів інтересів при здійсненні заходів БПР:
2.1.1. доброчесності - спрямованість дій особи, пов’язаної зі здійсненням БПР, виключно на
організацію та проведення заходів безперервного професійного розвитку, та відмови особи від
превалювання приватного інтересу під час здійснення заходів БПР;
2.1.2. прозорості - відкритості інформації про діяльність особи, пов’язаної зі здійсненням БПР, крім
випадків, визначених Конституцією та законами України;
2.1.3. підвищення персональної відповідальності і особистий приклад - особи, пов’язані зі
здійсненням заходів БПР, в усіх випадках повинні діяти таким чином, аби слугувати прикладом
доброчесності для інших осіб, що здійснюють заходи БПР та учасників заходів БПР, повинні
максимальною мірою брати на себе відповідальність за вирішення власних справ, які пов'язані з їх
статусом приватних осіб, щоби уникнути конфліктів інтересів, які виникають внаслідок здійснення
заходів БПР, повинні брати на себе відповідальність за виявлення і врегулювання конфліктів
на користь громадського інтересу, якщо подібні конфлікти дійсно виникають;
2.1.4. створення організаційної культури, нестерпної до конфлікту інтересів - особи, пов’язані зі
здійсненням заходів БПР, мають створювати і підтримувати культуру відкритого спілкування та
діалогу з питань доброчесності та її розвитку, а Товариство - створювати і здійснювати адекватні
стратегії, технології і практичні процедури управління в своєму робочому середовищі з метою
сприяння результативному контролю над ситуаціями, пов'язаними з конфліктами інтересів, і
управлінню врегулюванням цих ситуацій.
2.1.5. запобігання впливу приватних інтересів, особистої зацікавленості осіб, пов’язаних з
здійсненням БПР, на проведення заходів БПР, зокрема, неприпустимості промоції лікарських засобів,
медичних виробів або медичних послуг;

3. Запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР
3.1. Особи, пов’язані зі здійсненням БПР, для запобігання конфлікту інтересів під час проведення
заходів БПР зобов’язані:
3.1.1. вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
3.1.2. повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна
була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів Директора
Товариства за встановленою формою повідомлення (додаток 1 до Положення), а у випадку, коли, на
думку цієї особи, реальний чи потенційний конфлікт інтересів пов’язаний з діями або бездіяльністю
Директора Товариства - ДО «Центр тестування».
3.1.3. не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
3.1.4. вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
3.2. Особи, пов’язані зі здійсненням БПР, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який
спосіб інших пов’язаних зі здійсненням БПР осіб або учасників заходів БПР до прийняття рішень,
вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних
інтересів третіх осіб.
3.3. Для контролю за можливим конфліктом інтересів, прийому відомостей про наявний конфлікт
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інтересів та або такий, який може виникнути, розгляд цих відомостей, у Товаристві призначається
відповідальна особа (далі - Відповідальна особа).
3.4. Відповідальна особа протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у
особи, пов’язаної зі здійсненням БПР, реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає
рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє таку особу та роз’яснює такій
особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
3.5. Якщо особа, пов’язана зі здійсненням БПР, 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.
3.6. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
3.6.1. усунення особи, пов’язаної з БПР, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи
участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
3.6.2. застосування зовнішнього контролю за виконанням особою, пов’язаною з БПР, відповідного
завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3.6.3. обмеження доступу особи, пов’язаної з БПР, до певної інформації;
3.6.4. перегляду обсягу повноважень особи, пов’язаної з БПР;
3.6.5. переведення або звільнення з посади особи, пов’язаної з БПР (для працівників Товариства);
3.7. Особи, пов’язані з БПР, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть
самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного
інтересу з наданням підтверджуючих це документів Відповідальній особі. Позбавлення приватного
інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

4. Відповідальність
4.1. Особи, пов’язані з БПР, за недотримання вимог Положення несуть наступну відповідальність:
4.1.1. позбавлення права брати участь у заходах БПР, що здійснюються Товариством;
4.1.2. переведення або звільнення з посади.
4.2. Учасники заходів БПР несуть персональну дисциплінарну відповідальність за порушення вимог
Положення. Нарахування балів за за захід, під час якого були порушені вимоги цього Положення, не
проводиться.



5

Додаток 1
до Положення про запобігання конфлікту інтересів

під час проведення заходів БПР та недопущення
залучення і використання коштів фізичних

(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів,
медичних виробів або медичних послуг

від 17 лютого 2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи, пов’язаної зі здійсненням БПР

Я, _______________________________________________, під час здійснення заходу(ів)
безперервного професійного розвитку ____________________________________________________
(дати проведення:_______________________________________) повідомляю відповідальній особі за
контроль за можливим конфліктом інтересів товариства з обмеженою відповідальністю «Є
КОСМЕТОЛОДЖИ СКУЛ`» про (обрати необхідне):

відсутність у мене реального/потенційного конфлікту інтересів або такого, який може
виникнути, під час здійснення мною заходу(ів) безперервного професійного розвитку;
наявність у мене реального конфлікту інтересів під час здійснення мною заходу(ів)
безперервного професійного розвитку;
наявність у мене потенційного конфлікту інтересів під час здійснення мною заходу(ів)
безперервного професійного розвитку;
невпевненість або необізнаність про наявність або відсутність у мене
реального/потенційного конфлікту інтересів або такого, який може виникнути, під час
здійснення мною заходу(ів) безперервного професійного розвитку;

У разі, якщо мною вище було зазначено про наявність реального/потенційного конфлікту
інтересів або такого, який може виникнути, чи про невпевненість або необізнаність щодо цього
питання, повідомляю відповідальній особі наступне (інакше - поставити прочерк):

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних
даних у цьому Повідомленні тягне за собою відповідальність, визначену Положенням про запобігання
конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення залучення і використання коштів
фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

«____» _____________ 20___ року
Підпис Прізвище, ім’я, по батькові


