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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

1. Загальні положення
1.1. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів 
безперервного професійного розвитку (надалі -  БПР) та недопущення залучення і 
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, 
медичних виробів або медичних послуг визначає основні засади здійснення БПР 
медичних працівників, до яких належать- лікарі, стоматологи, фармацевти, медичні 
сестри, медичні психологи, спеціалісти фізичної реабілітації та інші спеціалісти з освітою 
в галузі знань 22 «Охорона здоров'я», на заходах, що організовуються і проводяться 
громадською організацією «Українська Асоціація Клінічних Ендокринологів» (надалі 
УАКЕ).
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах 
законодавства України про охорону здоров'я, Законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про професійний розвиток працівників», та Положення про систему 
безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, 
«Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки 
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини», затвердженого 
рішенням Правління громадської організації «Українська Асоціація Клінічних 
Ендокринологів», протокол № 1 від ЗО 12.2021.
1.3. Заходи БПР проводяться уДКЕ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
№725 від 14.07.2021 «Про затвердження Положення про систему безперервного 
професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», наказів МОЗ України:



№446 від 25.03.2019 «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за № 293/33264 (зі змінами), 
№74 від 19.01.2021 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони 
здоров’я України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.03.2021 за 
№319/35941, №1316 від 01.07.2021 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони 
здоров'я України від 28 жовтня 2002 року № 385», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.08.2021 за №1061/36683, «Положення про оцінку заходів безперервного 
професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів 
доказової медицини», затвердженого рішенням Правління громадської організації 
«Українська Асоціація Клінічних Ендокринологів», протокол №1 від 30.12.2021, інших 
нормативних документів, що регламентують БГІР фахівців галузі знань «Охорона 
здоров'я» та Законом України «Про рекламу».
1.4. Засновники, учасники і посадові особи ГО «Українська Асоціація Клінічних 
Ендокринологів»:
-  не провадять безпосередньо або із залученням третіх осіб діяльність, пов’язану з 
виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів та 
медичних виробів;
-  не мають 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;
-  виконують 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;
-  не приховують наявність правовідносин з особами, якими провадиться діяльність 
з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та 
медичних виробів;

2. Загальні засади політики запобігання залученню і використанню коштів фізичних 
(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних

послуг на заходах БПР

2.1. Співорганізаторами заходів БПР УАКЕ можуть бути вітчизняні організації та 
установи, громадські організації, партнери, зарубіжні фахові організації та окремі особи за 
згодою УАКЕ.
2.2. Для організації, проведення, формування науково-освітнього контенту заходу БПР 
УАКЕ не залучаються кошти фізичних (юридичних) осіб, діяльність яких пов’язана з 
виробництвом та рекламою лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.
2.3. Фінансові та матеріальні витрати на організацію та проведення заходу БПР, видання 
матеріалів, забезпечуються за рахунок джерел позабюджетного фінансування, у т.ч. 
грошових внесків учасників заходів, партнерів, наукових медичних товариств, 
громадських організацій тощо.
2.4. З метою попередження конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР, 

дотримання принципів етично/ поведінки та недопущення порушень академічної 
доброчесності Комісією з питань академічної доброчесності та дотримання принципів 
доказової медицини., яка організована при Правлінні УАКЕ, вживаються наступні 
профілактичні заходи: обов’язкове інформування учасників освітнього процесу про 
необхідність дотримання принципів та норм академічної чесності й професійної етики; 
ознайомлення всіх учасників освітньо-наукового процесу з нормами цього Положення;



розповсюдження методичних просвітницьких матеріалів та проведення для учасників 
освітньо-наукового процесу циклу тренінгів з основ академічної підготовки 
інформаційних матеріалів (презентацій, лекцій, доповідей, майстер-класів), з етики та 
доброчесності, зі захисту прав інтелектуальної власності та трансферу технологій.
2.5. Науковий комітет заходу БПР безпосередню проводить перевірку на відсутність 
рекламного матеріалу в науково-освітніх матеріалах заходу БПР.
2.6. Висновки про перевірку матеріалів, сформовані спеціалізованим програмним 
забезпеченням, передаються для подальшого розгляду на засіданнях оргкомітету заходу 
БПР.

3. Процедури врегулювання конфлікту' інтересів під час проведення заходів БПР 
та/або залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами 

лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

3.1. При формуванні науково-освітнього контенту заходу БПР, який організований УАКЕ, 
особи, залучені до участі у заході БПР. декларують конфлікт інтересів, свою співпрацю з 
виробниками лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг та письмово 
підтверджують це у декларації (Додаток 1 -  Зразок декларації розкриття конфлікту 
інтересів), яка направляється голові наукового комітету заходу БПР.
3.2. При порушенні задекларованого конфлікту інтересів під час проведення заходу БПР 
дії учасника БПР розг лядаються Комісією з питань академічної доброчесності та 
дотримання принципів доказової медицини, яка організована при Правлінні УАКЕ з 
урахуванням вимог Закон}' України «Г ро освіту» та «Положення про оцінку заходів 
безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання 
принципів доказової медицини», що затверджено рішенням Правління громадської 
організації «Українська Асоціація Клінічних Ендокринологів», протокол № 1 від 
30.12.2021.
3.3. Учасники БПР, що приймають участь у заході БГІР, несуть персональну 
дисциплінарну відповідальність за недоброчеену поведінку.
3.4. Нарахування освітніх балів за науково-освітній матеріал, в якому було порушено 
академічну доброчесність або не було потримано принципів доказової медицини, не 
проводиться.
3.5. При проведенні заходу ЕГІР. який організований УАКЕ, учасники заходу БПР мають 
моживість подати заяву про потенційний конфлікт інтересів з боку лекторів/тренерів та 
письмово підтвердити це у заяві (Додаток 2 -  Зразок заяви про потенційний конфлікт 
інтересів), яка направляється голові наукового комітету заходу БПР або Президенту 
УАКЕ,
3.6. При підтвердженні заявленого конфлікту інтересів під час проведення заходу БПР, 
такі дії розглядаються Комісією з питань академічної доброчесності та дотримання 
принципів доказової медицини, яка організована при Правлінні УАКЕ з урахуванням 
вимог Закону Украї ні «Про освіту» та «Положення про оцінку заходів безперервного 
професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів 
доказової меди цини», що затверджено рішенням Правління громадської організації 
«Українська Асоціація Клінічних Ендокринологів», протокол № 1 від 30.12.2021.
3.7. Доповідачі,'спікери/тренери БПР, шо приймають участь у заході БПР, несуть 
персональну дисциплінарну відповідальність за недоброчеену поведінку та підлягають 
усуненню від заходів БПР на 6 місяців



4. Прикінцеві положення

4.1. Цей порядок затверджується і вводиться в дію Правлінням ГО «Українська Асоціація 
Клінічних Ендокринологів».
4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової 
редакції Положення.
4.3. Після затвердження Положення у новій редакції попередня редакція втрачає 

юридичну силу.

МИКОЛА Тронько

ОЛЬГА Вишневська



Додаток І
Зразок декларації розкриття конфлікту інтересів 

ДЕКЛАРАЦІЯ

розкриття конфлікту інтересів при організації та проведенні (назва заходу БПР) 

Місце проведення 

Дата проведення

Член організац: йного комітету / доповідач (підкреслити)
П.І.Б.____________________1_________

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.



Додаток 2
Зразок заяви про потенційний конфлікт інтересів

Президенту 
ГО «Українська Асоціація 

клінічних ендокринологів» 
Тронько М.Д,

ЗАЯВА
про потенційний конфлікт інтересів

при проведенні
(назва заходу БПР)

Місце проведення________________________________________________ _̂_____ _

Дата проведення____________________

Член організаційного комітету / доповідач (підкреслити)
П.І.Б.______________________________

Чи мас 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.)


