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Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню 

переведення на іншу посаду та звільнення як заходам запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів та напрямків їх удосконалення з 

урахуванням історичної та світової правової традиції запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами. У зв’язку з 

цим з’ясовується сучасний стан наукової розробки проблем запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві, адже за 

часів незалежності України антикорупційне законодавство та 

антикорупційна політика, а також система органів, покликаних їх 

реалізовувати, зазнали чимало кардинальних змін, не кажучи вже про 

радянський і дорадянський історичні періоди розвитку нашої держави. При 

цьому саме на сучасний період припали численні реформи правоохоронних 

органів і державних інститутів, етап гармонізації національного 

законодавства з нормами та стандартами Європейського Союзу, пов’язаний 

із взятим курсом на євроінтеграцію. 

У роботі надається визначення поняття трудоправових заходів 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів як комплексу 

специфічних дій, процедур та засобів, які застосовуються з метою 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у передбачених 

чинним законодавством випадках та з визначених підстав у формі зміни 

умов трудового договору або його припинення стосовно конкретної особи – 

суб’єкта, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання 
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корупції». Рекомендується закріпити дану дефініцію у ст. 1 Закону України 

«Про запобігання корупції» поряд з визначенням основних термінів з 

досліджуваної проблематики. Формулюються основні ознаки 

трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів, а саме наступні.  

Автором уточнюються та аналізуються основні види трудоправових 

заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів за такими 

критеріями: 1) за суб’єктами врегулювання: зовнішні трудоправові заходи; 

внутрішні трудоправові заходи; 2) залежно від характеру конфлікту 

інтересів: трудоправові заходи при виникненні конфлікту інтересів, що не 

має постійного характеру; трудоправові заходи при виникненні конфлікту 

інтересів, який має постійний характер та пов’язаний з конкретним 

повноваженням особи; трудоправові заходи за постійного характеру 

конфлікту інтересів; 3) залежно від встановленої вимоги щодо згоди 

працівника: трудоправові заходи, які потребують згоди працівника на їх 

застосування; трудоправові заходи, що не потребують такої згоди; 4) за 

підставами застосування: звільнення працівника у випадку порушення 

обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування; переведення і звільнення працівника у 

випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб; переведення 

і звільнення працівника у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. 

Характеризуються історична та світова правові традиції запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами. 

Виділяються та аналізуються сім етапів історико-правового генезису 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходом запобігання корупції та виникнення конфлікту інтересів, але й 

засобом формування «антикорупційної» свідомості та культури в публічній 

сфері і приватному бізнесі (досвід Литви) тощо. 

З урахуванням вітчизняної практики всебічно досліджуються підстави 

зміни умов і припинення трудового договору, спрямовані на запобігання 
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корупції і врегулювання конфлікту інтересів, і пропонуються заходи 

стосовно їх удосконалення. 

Виокремлюються ключові особливості переведення і звільнення 

працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб. 

Акцентується увага на тому, що унеможливлення застосування таких 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів, як переведення чи звільнення, у період тимчасової 

непрацездатності, відпустки та інших подібних обставин, які в значній 

кількості випадків створюються штучно, спричиняє пролонгацію процесу 

врегулювання конфлікту інтересів, обумовлює відкриття судових справ, їх 

затягування і закриття за строком давності. 

Виділяються наступні специфічні риси переведення і звільнення 

працівника у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. У результаті аналізу 

деякої судової практики щодо порушення вимог стосовно запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів наголошується, що при недотриманні 

встановлених Законом України «Про запобігання корупції» заборон і 

обмежень, орієнтованих на запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів, у більшості випадків має місце притягнення до адміністративної 

відповідальності (досить часто не одноразове). При цьому суми штрафів є 

незначними, і посадовці продовжують працювати на займаних посадах чи 

поновлюються на них через суд. В іншій же частині випадків звільнення та 

переведення відбувається з інших підстав, аніж конфлікт інтересів 

(безпосередньо така підстава не передбачена чинним Кодексом законів про 

працю України). Тому на практиці звільнення та переведення як 

трудоправові заходи саме врегулювання конфлікту інтересів фактично 

застосовуються дуже рідко та несвоєчасно. Пропонується удосконалити 

чинне трудове законодавство, встановивши обов’язок (а не передбачивши 

лише можливість, закріпивши додаткову підставу припинення трудового 

договору через пряме підпорядкування у близької особи) звільняти 
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порушників вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, провина яких 

доведена в судовому порядку. 

Ключові слова: трудове право, трудоправові заходи, трудовий 

договір, переведення, звільнення, корупція, конфлікт інтересів, запобігання 

корупції, врегулювання конфлікту інтересів, обмеження. 

 

ANNOTATION 

Boyko S.Yu. Reassignment to another position and dismissal as 

measures to prevent corruption and resolve conflict of interest. – The 

manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2019. 

The dissertation is devoted to the complex research of reassignment to 

another position and dismissal as measures of prevention of corruption and 

resolve conflicts of interests and directions of their improvement taking into 

account the historical and global legal tradition of preventing corruption and 

resolving conflicts of interest through employment measures. In this connection, 

the current state of scientific development of the problems of preventing 

corruption and arrangement of conflicts of interest in labor law is defined. This is 

due to the fact that anti-corruption legislation and anti-corruption policy, as well 

as the system of bodies that are called upon to implement them, have undergone 

many fundamental changes since the independence of Ukraine, and we are not 

even talking about Soviet and pre-Soviet historical periods of development of our 

state. At the same time, numerous reforms of law enforcement agencies and state 

institutions, and the stage of harmonization of national legislation according to 

the norms and standards of the European Union, related to the course taken for 

European integration have happened in the modern period. 
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The concept of labor-law measures of prevention corruption is defined in 

the dissertation. Besides, in the dissertation there is a definition of resolving a 

conflict of interest, which is explained as a set of specific actions, procedures and 

tools used to prevent corruption and the resolution of conflicts of interest in the 

cases provided for by current legislation and for certain reasons in the form of 

changes in the terms of the employment contract or its termination in relation to a 

particular person - a subject, to whom the Law of Ukraine “On Prevention of 

Corruption” can be applied. It is recommended to consolidate this definition in 

the Law of Ukraine in the Art. 1 "On Prevention of Corruption" along with the 

definition of the main terms of the problem. The main features of labor law 

measures of prevention corruption and resolving conflicts of interest are 

formulated, such as. 

The author clarifies and analyzes the main types of labor law measures of 

prevention corruption and resolving conflicts of interest by the following criteria, 

such as: 1) for the subjects of regulation: external labor measures; internal labor 

measures; 2) depending on the nature of the conflict of interest they can be: labor 

law measures in case of conflict of interest, which is not permanent; labor law 

measures in case of a conflict of interest, which is permanent and which is related 

to the specific authority of the individual; labor law measures due to the 

permanent nature of conflict of interest; 3) depending on the established 

requirement for the employee's consent: employment measures that require the 

employee's consent to their application; labor law measures that do not require 

such consent; 4) on the basis of application: dismissal of the employee in case of 

violation of the restriction upon termination of activity, which is connected with a 

performance of functions of the state, local self-government; transfer and 

dismissal of the employee in case of violation of the restriction of common work 

of relatives; transfer and dismissal of an employee due to a conflict of interest. 

The historical and world legal traditions of preventing corruption and 

resolving conflicts of interest are characterized in the dissertation. Seven stages of 

the historical and legal genesis of the prevention of corruption are identified and 
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analyzed. A number of factors are determined, which determine the long-term 

historical and legal genesis of the prevention of corruption and the resolving of 

conflicts of interest with the help of labor measures. The current regulatory 

framework for the prevention of corruption and the resolution of conflicts of 

interest through labor measures is generalized. 

The foreign experience in preventing corruption and resolving conflicts of 

interest through labor measures is analyzed in the dissertation. And the following 

opportunities for its implementation in Ukraine are highlighted as: 1) signing a 

special anti-corruption employment contract should be a prerequisite for 

employment, in case of violation of which the employer has the right to dismiss 

the employee, by placing a special mark in the personal file, which gives idea of 

his "corruption history" (Danish experience); 2) regulatory legal support for the 

prevention of corruption and the resolution of conflicts of interest through legal 

measures must be consistent and stable (UK experience, where the Anti-

Corruption Law was adopted in 1989); 3) it is necessary to enshrine in the Labor 

Code of Ukraine the right of the employer to terminate the employment contract 

with the employee (without his warning) in case of a single violation of statutory 

requirements and restrictions in the field of preventing corruption and resolving 

conflicts of interest. This is not only an effective labor legal measure to prevent 

corruption and conflict of interest, but this is also but also a way of forming an 

"anti-corruption" consciousness and culture in the public sphere and private 

business (Lithuanian experience) and so on. 

Taking into account the domestic practice, the bases for changing the 

conditions and termination of the employment contract, aimed at preventing 

corruption and resolving conflicts of interest, are comprehensively investigated. 

Besides, the measures for their improvement are proposed. 

The key features of the transfer and dismissal of the employee in case of 

violation of the restrictions on the common work of relatives are highlighted. The 

author pays attention to the imposition of such labor-law measures to prevent 

corruption and resolve conflicts of interest as reassignment or a dismissal during 
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periods of temporary disability, leave and other similar circumstances, which in 

many cases are artificially created. All these cause prolongation of the process of 

resolution of conflict of interest, and lead to the opening of court cases, their 

delaying and closing after the limitation period. 

The following specific features of the reassignment and dismissal of an 

employee due to a conflict of interest are highlighted. As a result of the analysis 

of some legal practice regarding the violation of the requirements for the 

prevention and resolution of conflicts of interest, the author emphasizes that in 

case of non-compliance with the prohibitions and restrictions established by the 

Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" in most cases, administrative 

liability can happen. In this case, the fines are not very significant and officials 

continue to work in their positions or can be renewed through the courts. In other 

cases dismissal and reassignment can happen due the reasons other than conflict 

of interest. Therefore, in practice, dismissal and reassignment as a legal measure 

are very rarely used. It is proposed to improve the current labor law by imposing 

a duty to dismiss the violators, whose fault has been proven in court. 

Keywords: labor law, labor law measures, employment contract, 

reassignment, dismissal, corruption, conflict of interests, prevention of 

corruption, resolution of conflict of interest, restrictions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Корупція, будучи глобальною проблемою, 

чинить руйнівний вплив на політико-правову, економічну, соціальну та інші 

сфери державного управління сучасної України. Сьогодні, за результатами 

дослідження Індексу сприйняття корупції, що розраховується міжнародною 

організацією Transparency International, Україна знаходиться на 120 місці із 

180 країн, поділяючи його з Ліберією, Малі, Малаві. Водночас країни ЄС 

знаходяться на суттєво вищих позиціях у рейтингу та, відповідно, є менш 

корумпованими за сприйняттям, ніж Україна. Також Україну випереджають 

Білорусь, Вірменія, Молдова та інші країни пострадянського простору (за 

винятком Російської Федерації), що негативно впливає на зовнішній та 

внутрішній імідж нашої країни. 

Завдання з формування та реалізації державної антикорупційної 

політики згідно із законодавством України покладаються, передусім, на 

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке протягом 2018 

року зареєструвало 1392 повідомлення про корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення і за фактами порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим 

обмежень склало і направило до суду 471 протокол про адміністративні 

правопорушення. 

Зважаючи на негативний стан запобігання корупції та врегулювання 

конфлікту інтересів, якісного нового значення набувають трудоправові 

заходи, що з реформуванням антикорупційного та трудового законодавства 

є своєчасним та потенційно ефективним елементом антикорупційного 

механізму. У той же час, переведення на іншу посаду та звільнення як 

заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів наразі 

залишаються неврегульованими належним чином, що проявляється у 

колізійному використанні антикорупційного законодавства, норм трудового 

права і спеціальних норм законодавства про державну службу та місцеве 
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самоврядування, порушенні процедур звільнення та переведення. Все це в 

підсумку призводить до судового оскарження здійснених заходів і 

вимушеного поновлення на роботі осіб, які порушили вимоги та обмеження, 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції». 

Слід зауважити, що окремі аспекти переведення на іншу посаду та 

звільнення як заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів досліджували В.М. Андріїв, О.С. Арсентьєва, О.А. Банчук, 

Н.Б. Болотіна, С.М. Булах, О.Ю. Бусол, С.Я. Вавженчук, І.М. Ваганова, 

Н.М. Вапнярчук, С.В. Венедіктов, С.М. Глазько, Г.С. Гончарова, 

К.М. Гусов, Ю.М. Гришина, С.М. Єрьоміна, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, 

Ю.В. Ісаєв, С.О. Конєва, К.О. Кузьміна, В.О. Кравченко, Н.О. Мельничук, 

С.С. Лукаш, О.Є. Луценко, С.В. Лозовий, О.І. Процевський, С.М. Прилипко, 

С.В. Рівчаченко, Б.В. Романюк, С.С. Рогульський, С.С. Серьогін, 

О.В. Смирнов, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 

А.М. Юшко, О.М. Ярошенко та інші вітчизняні і зарубіжні науковці. Проте, 

незважаючи на значний науковий доробок, у юридичній науці загалом і в 

науці трудового права зокрема проблематика правового регулювання 

переведення на іншу посаду та звільнення як заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту висвітлена фрагментарно, комплексні дослідження 

з цього питання наразі відсутні. Невизначеними залишаються поняття, 

суттєві ознаки та види трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів. Наукового розкриття потребує історико-

правовий генезис та зарубіжний досвід запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів трудоправовими заходами із виявленням можливостей 

його використання в Україні. Нагальним є з’ясування особливостей 

звільнення працівника у разі порушення обмеження після припинення 

діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування, переведення і звільнення працівника у випадку порушення 

обмеження спільної роботи близьких осіб та у зв’язку з наявністю 

конфлікту інтересів задля виявлення існуючих недоліків і шляхів їх 
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усунення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України 

відповідно до Стратегії національної безпеки України (Указ Президента 

України від 26 травня 2015 року № 287/2015), Національної стратегії у сфері 

прав людини (Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 

501/2015), Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2015 року № 1393-р), Концепції реформування (розвитку) 

пенітенціарної системи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 654-р), Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–

2019 рр. (наказ МВС України від 16 березня 2015 року № 275). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

комплексне дослідження переведення на іншу посаду та звільнення як 

заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів та 

напрямків їх вдосконалення з урахуванням історичної та світової правової 

традиції запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами. 

Для досягнення поставленої мети дисертації необхідно вирішити 

наступні завдання: 

 охарактеризувати сучасний стан наукової розробки проблем 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві; 
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 визначити поняття та сформулювати ознаки трудоправових 

заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів; 

 уточнити та охарактеризувати види трудоправових заходів 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів; 

 висвітлити історико-правовий генезис запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами і виокремити 

його етапи; 

 окреслити зарубіжний досвід запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами та виділити 

можливості його впровадження в Україні; 

 охарактеризувати звільнення працівника у випадку порушення 

обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування; 

 виокремити особливості переведення і звільнення працівника у 

випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб; 

 виділити специфічні риси переведення і звільнення працівника у 

зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

процесі застосування переведення на іншу посаду та звільнення як заходів 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. 

Предметом дослідження є переведення на іншу посаду та звільнення 

як заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи, 

об’єктивності та наукової обґрунтованості її результатів було використано 

за системного підходу низку загальних і спеціальних методів наукового 

пізнання. Загальні методи наукового пізнання (узагальнення, порівняння, 

аналіз, синтез та інші) застосовувалися при характеристиці сучасного стану 

наукової розробки проблем запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів у трудовому праві, визначенні сутності, значення й ознак 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 
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інтересів (підрозділи 1.1–1.3). Метод діалектики використовувався при 

висвітленні історико-правового генезису запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів та з’ясуванні місця в ньому саме 

трудоправових заходів (підрозділ 2.1). Історико-правовий метод був не 

лише покладений в основу висвітлення історико-правового генезису 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами, але й уможливив виокремлення його етапів (підрозділ 2.1). За 

допомогою аналітичного методу було надано відповідні рекомендації та 

пропозиції щодо можливостей використання в Україні зарубіжного досвіду 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами, а також заходів стосовно удосконалення переведення та 

звільнення з різних підстав як трудоправових заходів запобігання корупції 

та врегулювання конфлікту інтересів (підрозділи 2.2, 3.1–3.3). Структурно-

функціональний аналіз було застосовано при уточненні видів та суттєвих 

ознак трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів (підрозділи 1.2, 1.3). Використання методу тлумачення 

норм права та юридичного методу дало можливість проаналізувати 

сучасний стан і виявити наявні недоліки щодо переведення на іншу посаду 

та звільнення як заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана 

дисертаційна робота є одним із перших у науці трудового права комплексним 

дослідженням, яке присвячене визначенню особливостей переведення на іншу 

посаду та звільнення як заходів запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів і напрямків їх удосконалення з урахуванням історичної та 

світової правової традиції запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів трудоправовими заходами. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано ряд нових наукових положень, висновків, рекомендацій і 

пропозицій, а саме:  

уперше: 
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 визначено поняття трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів, під яким слід розуміти комплекс 

специфічних дій, процедур та засобів, котрі застосовуються з метою 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у передбачених 

чинним законодавством випадках та з визначених підстав у формі зміни 

умов трудового договору або його припинення стосовно конкретної особи – 

суб’єкта, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

 сформульовано основні ознаки трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів, а саме: 1) спеціальна процедура 

застосування трудоправового заходу, встановлена Законом України «Про 

запобігання корупції», має відповідати та узгоджуватися із загальною 

процедурою, передбаченою КЗпП України, деталізуючи останню; 

2) альтернативність трудоправових заходів; 3) трудоправові заходи 

здійснюються роботодавцем (керівником) або на вимогу осіб, які не є 

сторонами трудового договору, окремі з цих заходів законодавчо встановлені 

для самостійного запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 4) 

застосування трудоправового заходу передбачає зміну умов трудового 

договору або його припинення тощо; 

 визначено чинники, якими обумовлюється тривалий історико-

правовий генезис запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами; 

 обґрунтовано неефективність встановлення уніфікованого 

обмеження укладання трудових договорів (контрактів) для всіх категорій 

державних службовців протягом року з дня припинення відповідної діяльності 

та запропоновано внести зміни до п. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання 

корупції» та п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного КЗпП України з ранжуванням даного 

строку у бік збільшення прямо пропорційно ступеню владних повноважень і 

сфері впливу; 

удосконалено: 
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 класифікацію видів трудоправових заходів запобігання корупції 

і врегулювання конфлікту інтересів, яку запропоновано здійснити за 

наступними критеріями: 1) за суб’єктами врегулювання; 2) залежно від 

характеру конфлікту інтересів; 3) залежно від встановленої вимоги щодо 

згоди працівника; 4) за підставами застосування; 

 історико-правовий підхід до періодизації генезису запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами, що 

передбачає виділення семи історичних етапів; 

 механізм застосування трудоправових заходів запобігання 

корупції та врегулювання конфлікту інтересів, який повинен передбачати 

наступне: 1) сформувати паралельно з існуючим Єдиним державним 

реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, Державний реєстр посадовців, звільнених із державної 

служби та органів місцевого самоврядування, із зазначенням відповідних 

обмежень та строків їх дії і передбачити можливості доступу до нього 

потенційних роботодавців задля запобігання корупції та уникнення 

конфліктів інтересів; 2) встановити обов’язок звільняти порушників вимог 

щодо врегулювання конфлікту інтересів, провина яких доведена в судовому 

порядку, тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

 узагальнення сучасної нормативної бази запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами, яку 

становлять: 1) міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані 

Україною; 2) Конституція України; 3) Кодекс законів про працю України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс 

України, Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний 

процесуальний кодекс України та ін.; 4) закони України «Про запобігання 

корупції», «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої 

влади», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–
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2017 роки», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про 

очищення влади» та інші; 5) підзаконні нормативно-правові акти із 

запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами; 

 узагальнення моделей трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів у країнах Європейського Союзу, 

що полягають у наступному: 1) встановленні для державних службовців 

обмежень щодо: а) роботи за сумісництвом; б) інших можливостей 

працевлаштування у державному та приватному секторах для тих, хто 

постійно працює на оплачуваній виборній посаді в органах місцевого 

самоврядування; в) роботи у недержавному секторі після звільнення з 

державної посади; 2) передбаченні підстав для переведення на іншу посаду та 

звільнення як крайнього трудоправового заходу врегулювання конфлікту 

інтересів; 3) обов’язку повідомлення (декларування) уповноваженого органу 

щодо можливого конфлікту інтересів тощо; 

 можливості впровадження в Україні зарубіжного досвіду 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами, до яких варто віднести наступні: обов’язковою умовою під час 

працевлаштування має бути укладення спеціального антикорупційного 

трудового договору з державним службовцем, у випадку порушення якого 

роботодавець має право звільнити працівника (досвід Данії); кадрові 

служби повинні своєчасно повідомляти уповноважений орган щодо прізвищ 

і дат вступу державних службовців на посаду, які в подальшому впродовж 

встановленого строку зобов’язані повідомити про відсутність у них 

конфлікту інтересів (досвід Португалії), та інші; 

 розкриття специфічних рис переведення і звільнення працівника 

у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів та визначення особливостей 

порядку їх застосування у випадку порушення обмеження спільної роботи 

близьких осіб. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
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отримані в результаті дослідження висновки, рекомендації та пропозиції 

можуть бути використані: 

 у правотворчій діяльності – під час удосконалення трудового та 

антикорупційного законодавства України з питань переведення на іншу 

посаду та звільнення працівника як трудоправових заходів запобігання 

корупції та врегулювання конфлікту інтересів; 

 у правозастосовній діяльності – у процесі практичного 

застосування трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання 

конфлікту інтересів і вдосконалення процедур звільнення та переведення; 

 у науково-дослідній діяльності – під час подальших наукових 

досліджень теоретико-правових проблем переведення на іншу посаду та 

звільнення працівника як трудоправових заходів запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів; 

 у навчальній діяльності – у процесі проведення лекційних і 

практичних занять, тренінгів, для складання методичних рекомендацій, 

написання монографій, підручників, посібників із досліджуваної 

проблематики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, трудового 

права та адміністративного права. Усі сформульовані в дисертації 

положення і висновки отримані дисертантом особисто та належать автору. 

Усі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедр державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України, а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи» (м. Київ, 9–10 березня 2018 року), «Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. 



22 

 

Одеса, 18–19 січня 2019 року), «Держава і право в умовах глобалізації: 

реалії та перспективи» (м. Дніпро, 1–2 лютого 2019 року).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

семи наукових статтях, які опубліковані у фахових виданнях України та 

виданнях іноземних держав, трьох тезах доповідей та наукових повідомлень 

на зазначених наукових конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів, що логічним чином поєднані у вісім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 193 сторінок. Список використаних джерел займає 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТРУДОПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ І 

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

 

1.1 Сучасний стан наукової розробки проблем запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві 

 

На сьогодні проблематика запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів не є новою, окремі її аспекти вже досліджувалися і 

наразі є предметом дослідження юридичної науки – у теорії держави й 

права, з питань судоустрою, адвокатури та прокуратури, адміністративного, 

кримінального, фінансового, міжнародного, трудового права тощо. Не 

менше уваги приділено цій тематиці й у царині економічних наук та 

державного управління. 

У той же час всебічний аналіз природи та стану корупції, її 

негативних наслідків, механізмів та інструментів запобігання й протидії 

корупції, врегулювання конфлікту інтересів, притягнення до 

відповідальності за корупційні правопорушення і, відповідно, 

вдосконалення організаційно-правових засад їх реалізації не втрачають 

своєї актуальності та значимості й на сучасному етапі розвитку суспільно-

правових відносин. Це пояснюється тим, що відбуваються зміни в 

нормативно-правовому полі на національному, європейському й 

міжнародному рівні, здійснюється інституціональна перебудова системи 

антикорупційних органів і структур, з’являються нові стандарти, методи й 

методики, способи й технології  запобігання корупції і ефективної протидії 

її проявам, зважаючи на паралельну появу і нових корупційних форм і схем. 

Таким чином, виникає потреба в подальших теоретичних 

дослідженнях і наукових пошуках з даної проблематики, враховуючи та 

розвиваючи вже наявні наукові здобутки, з метою практичного 

використання виявлених потенційних можливостей. 
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Слід зауважити, що вагомий внесок у наукову розробку проблем 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів зробила низка 

вчених, а саме: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, І.В. Басанцов, О.Ю. Бусол, 

Є.В. Вандін, В.М. Гаращук, Р.В. Гречанюк, Ю.М. Дьомін, С.М. Івасенко, 

Д.А. Керімов, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

М.В. Корнієнко, М.В. Косюта, О.Я. Красівський, Є.В. Курінний, 

А.В. Линник, О.М. Литвак, М.І. Мельник, Р.І. Мельник, О.П. Мусієнко, 

Є.В. Невмержицький, Н.М. Оніщенко, Н.О. Рибалка, Б.В. Романюк, 

В.В. Сухонос, Ю.А. Тихомиров, М.І. Хавронюк, М.К. Якимчук, О.Н. Ярмиш 

та інші. Проте дослідження вказаних авторів провадилися в сферах 

адміністративного права, політології, державного управління, фінансового 

права, діяльності прокуратури, кримінального права. Проблематика ж 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві 

залишається менш розробленою. 

У контексті трудового права окремі аспекти запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів досліджували такі науковці: 

Н.Б. Болотіна, І.М. Ваганова, Н.М. Вапнярчук, Г.С. Гончарова, К.М. Гусов, 

В.В. Жернаков, М.І. Іншин, С.О. Конєва, К.О. Кузьміна, В.О. Кравченко, 

О.І. Процевський, О.В. Смирнов, Г.І. Чанишева, А.М. Юшко, 

О.М. Ярошенко та інші. Проте комплексні й водночас сучасні дослідження 

із зазначеної проблематики в трудовому праві практично відсутні. 

Зважаючи на вищесказане, можна стверджувати, що аналіз сучасного стану 

наукової розробки проблем запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів у трудовому праві є своєчасним та актуальним. 

Варто зауважити, що за часів незалежності України антикорупційне 

законодавство та антикорупційна політика, а також система органів, 

покликаних їх реалізовувати, зазнали чимало кардинальних змін, не кажучи 

вже про радянський і дорадянський історичні періоди розвитку нашої 

держави. Однак при цьому найбільш динамічним є саме сучасний період, на 

який припали численні реформи правоохоронних органів і державних 
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інститутів, етап гармонізації національного законодавства з нормами та 

стандартами Європейського Союзу, пов’язаний із взятим курсом на 

євроінтеграцію. Тому при аналізі наукової розробки проблем запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві вважаємо за 

доцільне зосередитися саме на сучасному її стані й останніх наукових 

працях з цієї проблематики. 

Так, у загальному значенні корупцію як соціально-політичне явище та 

соціально-політичний феномен досліджував Є.В. Невмержицький на рівні 

дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора 

політичних наук: «Корупція як соціально-політичне явище: особливості 

проявів і механізми подолання в сучасній Україні» (1999 р.) [1] та 

«Корупція як соціально-політичний феномен» (2009 р.) [2]. Результатом 

напрацювань науковця стали висновки про те, що подолання корупції в 

Україні можливе лише з урахуванням сучасного соціально-політичного 

розвитку країни, кризи основних його політичних та економічних елементів, 

владних структур, всього процесу переходу від планової економіки до 

ринкової. Автор виявив основні причини, які обумовили виникнення та 

поширення корупції в Україні, дослідив її вплив на розвиток українського 

суспільства. З урахуванням міжнародного досвіду він проаналізував основні 

практичні важелі та механізми підвищення ефективності боротьби з 

корупцією, дослідив ефективність функціонування в Україні 

антикорупційних механізмів і обґрунтував необхідність їх суттєвого 

удосконалення та формування нових. Крім того, науковцем було розглянуто 

соціально-політичні, економічні, організаційні, духовні та морально-етичні 

заходи протидії корупції. 

Заслуговує на увагу й монографія Є.В. Невмержицького «Корупція в 

Україні: причини, наслідки, механізми протидії» (2008 р.), у якій із 

застосуванням сучасних методів наукового пізнання розглядаються 

причини та умови корупції в Україні, соціально-економічний простір її 

розповсюдження в суспільстві та механізми протидії, використані матеріали 
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практики, кримінологічних та соціальних досліджень, сформульовані 

пропозиції щодо посилення протидії цьому феномену [3]. 

Аналогічно комплексно досліджував явище корупції М.І. Мельник у 

дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук «Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції» 

(2002 р.) [4] та в монографії «Корупція – корозія влади (соціальна сутність, 

тенденції та наслідки, заходи протидії)» (2004 р.) [5], де автором 

з’ясовується соціальна сутність корупції, тенденції її розвитку та негативні 

наслідки, досліджується механізм корупційних відносин та 

характеризуються корупційні правопорушення, формуються основні засади 

протидії корупції та заходи щодо підвищення ефективності антикорупційної 

діяльності. Крім того, науковцем поряд з акцентом на кримінологічних та 

кримінально-правових проблемах протидії корупції, недоліках 

антикорупційного законодавства і антикорупційної діяльності та 

пропозиціях кримінологічного й кримінально-правового характеру щодо їх 

удосконалення визначаються зміст, мета, завдання, основні напрями, 

суб’єкти, принципи, засоби протидії корупції, досліджуються теоретичні та 

прикладні проблеми запобігання корупції як стратегічного напрямку 

протидії їй. 

І.В. Басанцов та О.О. Зубарева в монографії «Корупція в Україні: 

сучасні реалії та ефективні засоби протидії» (2016 р.) [6] торкалися 

теоретичних і практичних проблем корумпованості українського 

суспільства, що є однією з основних перешкод на шляху справжньої 

інтеграції України до Європейського простору, зосереджуючись, передусім, 

на економічній корупції. Науковці розробляють теоретико-методологічні 

засади формування антикорупційної системи, що включає прогресивні 

методи і форми протидії, та обґрунтовують підходи до їх упровадження з 

урахуванням сучасних досягнень науки, техніки та позитивного світового 

досвіду.  
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Розглядали історико-теоретичні та практичні аспекти боротьби з 

корупцією, визначали основні напрями формування і реалізації 

антикорупційної політики й А.М. Михненко, О.В. Руснак та А.М. Мудров 

(«Запобігання та протидія корупції», 2013 р.) [7], О.Я. Красівський, 

В.В. Решота та Н.П. Підбережник («Управлінські механізми запобігання та 

протидії корупції в європейських державах: досвід для України», 2014 р.) 

[8], О.Ю. Бусол, М.М. Газізов, М.С. Орлів та Б.В. Романюк («Корупційні 

діяння на державній службі – загроза національній безпеці Української 

держави», 2011 р.) [9] та ін. 

Роль прокуратури у забезпеченні державної антикорупційної політики 

в Україні досліджувала А.В. Линник у однойменній дисертаційні роботі 

(2014 р.), у якій було розроблено теоретичні положення щодо ролі 

прокуратури у забезпеченні державної антикорупційної політики в Україні, 

сформульовано й обґрунтовано на цій підставі пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення законодавства в зазначеній царині. Відповідно, науковцем 

окреслювалися засади формування державної антикорупційної політики в 

Україні, розкривалася сутність та правові основи антикорупційних 

стандартів в органах прокуратури та визначалися  проблеми їх реалізації, 

з’ясовувалися причини конфлікту інтересів в органах прокуратури та шляхи 

його вирішення, встановлювався рівень відповідності антикорупційного 

законодавства України положенням міжнародно-правових актів у сфері 

запобігання та протидії корупції; були також сформульовані науково 

обґрунтовані висновки і пропозиції щодо удосконалення вітчизняного 

антикорупційного законодавства[10] тощо. 

У свою чергу, організаційно-правові засади діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури України висвітлював Є.В. Вандін 

(«Організаційно-правові засади діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури України», 2017 р.) [11], який на основі аналізу теоретико-

правових засад чинного законодавства України та узагальнень практики 

його реалізації, іноземного досвіду визначив організаційно-правові основи 
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діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й розробив 

пропозиції щодо удосконалення нормативних основ та практики 

правозастосовної діяльності у цій сфері. Крім цього, у роботі було надано 

правову характеристику організаційних передумов та практичних аспектів 

здійснення кадрового забезпечення Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, визначено організаційні засади функціонування 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозділу Генеральної 

прокуратури України, систему взаємодії Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури з іншими суб’єктами запобігання корупції тощо. 

На відміну від зазначених вище авторів, які акцентували увагу на ролі 

прокуратури в антикорупційній діяльності держави, О.В. Ткачук 

комплексно досліджувала корупцію як соціальне явище та правову 

категорію, а також як правопорушення та злочин у діяльності 

співробітників органів внутрішніх справ, визначила загальні й особливі 

передумови виникнення корупції серед даних співробітників, їх наслідки та 

вплив на розвиток суспільних відносин у державі, а також на базі норм 

адміністративного права розробила організаційно-управлінські засади 

системи протидії корупції, з урахуванням міжнародного досвіду внесла 

пропозиції, спрямовані на вдосконалення антикорупційного законодавства 

та діяльності суб’єктів боротьби з корупцією («Адміністративно-правові 

засади протидії корупції в органах внутрішніх справ», 2008 р.) [12]. 

Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією були 

предметом вивчення й Р.М. Тучака (2007 р.), у дослідженні якого 

аналізується суть і зміст поняття «корупція», розглядаються актуальні 

питання щодо історичного становлення цього негативного явища та його 

аспектів, напрямки державної політики у дослідженій сфері, міжнародний 

досвід з метою з’ясування можливості його використання в Україні, 

питання щодо запобігання та припинення корупційних діянь [13] тощо. 

У роботі І.А. Дьоміна «Адміністративно-правові засади запобігання та 

протидії корупції міліцією України» (2010 р.) проаналізовано існуючі 



29 

 

світоглядні уявлення, точки зору, наукове ставлення й адміністративне 

законодавство у сфері запобігання та протидії корупції, удосконалено 

визначення категорії запобігання та протидії корупції як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання в контексті дій фізичних осіб, 

адміністративної діяльності міліції України щодо недопущення, відвернення 

корупційних діянь або скеровування зусиль проти будь-яких розпочатих 

корупційних проявів засобами адміністративного права, розроблено 

принципи та заходи у сфері запобігання та протидії корупції, обґрунтовано 

науково-практичні рекомендації щодо зваженого й ефективного запобігання 

та протидії корупції в Україні [14]. 

У свою чергу, С.С. Рогульський в дисертації на тему 

«Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні» (2005 

р.) [15] досліджував питання впровадження адміністративно-правових 

заходів боротьби з корупцією в Україні, зміст і класифікацію 

адміністративно-правових заходів боротьби з корупцією, підстави щодо їх 

застосування, а також надав пропозиції щодо змін і доповнень чинних 

нормативних актів, які регулюють відносини, що виникають у процесі 

боротьби з корупцією. 

У даному контексті заслуговують на увагу й напрацювання 

О.Ю. Бусол, яка в монографії «Протидія корупційній злочинності в Україні 

у сучасний період» (2014 р.) [16] та дисертаційній роботі «Протидія 

корупційній злочинності в Україні у контексті сучасної антикорупційної 

стратегії» (2015 р.) [17] порушує проблему розробки теоретичних 

кримінологічних і низки кримінально-правових засад протидії корупційній 

злочинності в Україні в аспекті сучасної антикорупційної стратегії, 

формулювання пропозицій, спрямованих на забезпечення підвищення 

ефективності діяльності у сфері протидії корупційній злочинності в Україні. 

У зв’язку з цим автор реконструює підходи до вивчення феномена 

«корупція» та методи дослідження корупційної злочинності, які 

застосовувалися вченими в минулий та сучасний періоди, уточнює 
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понятійно-категорійний апарат. На основі аналізу розвитку вітчизняного 

антикорупційного законодавства в сучасний період автор оцінює 

ефективність антикорупційної політики України, визначає основні чинники 

протидії корупції в зарубіжних державах, встановлює ступінь поширеності, 

причини корупційної злочинності та пропонує шляхи протидії цьому явищу 

в окремих сферах життєдіяльності суспільства в сучасний період тощо. 

Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції, 

міжнародний досвід боротьби з корупцією вивчали О.Ю. Бусол та 

Б.В. Романюк [18], кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-

процесуальні проблеми протидії злочинам у сфері службової діяльності – 

О.М. Костенко, О.О. Кваша, М.І. Сірий [19] та інші вчені. 

Питання щодо запобігання й попередження корупції та конфлікту 

інтересів розглядалися деякими українськими науковцями. Так, 

С.С. Серьогін у роботі «Механізми попередження та протидії корупції в 

органах публічної влади України» (2010 р.) [20] досліджував теоретико-

методологічні та прикладні підходи до аналізу й удосконалення механізмів 

попередження та протидії корупції в органах публічної влади. Він визначив 

шляхи та засоби удосконалення механізмів протидії та запобігання корупції 

в органах публічної влади: політичні, інституціональні, економічні, 

соціальні (суспільно-громадянські, соціокультурні, виховні), обґрунтував 

основні напрями та завдання боротьби з корупцією в цих органах, які 

запропонував об’єднати в систему заходів державно-правового, соціально-

економічного, організаційного, виховного характеру щодо профілактики 

корупційних дій державних службовців і посадовців місцевого 

самоврядування. 

О.А. Банчук також досліджував процедури, які дозволятимуть 

ефективно запобігати вчиненню корупційних дій в органах місцевого 

самоврядування («Запобігання і протидія корупції в органах місцевого 

самоврядування», 2012 р.) [21], приділяючи особливу увагу таким 

питанням, як антикорупційні обмеження для службовців, спеціальна 
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перевірка при прийнятті на посаду, неправомірне використання службового 

становища, конфлікт інтересів і шляхи його подолання, види діяльності, які 

заборонено суміщати службовій особі, близькі родичі службовців і 

пов’язані з цим обмеження, фінансовий контроль службовців, обмеження 

для службових осіб після їх звільнення та інші важливі аспекти. 

Більш детально на проблемі запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції зосередився С.В. Рівчаченко у 

дисертаційній роботі «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

спосіб протидії корупції» (2017 р.) [22]. Так, автор визначає зміст поняття 

«запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії 

корупції», досліджує особливості правового регулювання в чинному 

законодавстві України всіх структурних елементів механізму запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, окреслює проблеми, які існують у 

зазначених сферах, та формулює пропозиції щодо вдосконалення 

нормативно-правового регулювання запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів.  

Також заслуговують на увагу висновки і пропозиції С.В. Рівчаченка 

щодо здійснення класифікаційного розподілу конфлікту інтересів, 

характеристики принципів та функцій запобігання і врегулювання 

конфлікту інтересів, розкриття взаємовпливу та взаємозалежності складових 

елементів системи суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, визначення заходів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, розкриття особливостей адміністративної відповідальності за 

порушення вимог законодавства України щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, окреслення основних напрямів та пропозицій стосовно 

вдосконалення законодавства України та положень адміністративно-

правової науки у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

[22] тощо. 

У свою чергу, правове регулювання звільнення працівників з підстав, 

що спрямовані на запобігання корупції, досліджувала К.О. Кузьміна 
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(«Правове регулювання звільнення працівників з підстав, що спрямовані на 

запобігання корупції», 2015 р.) [23], яка визначила закономірності і 

здійснила періодизацію історико-правового генезису нормативного 

забезпечення звільнення працівника як заходу запобігання корупції, 

з’ясувала місце і значення звільнення працівника в системі трудоправових 

заходів запобігання корупційним і пов’язаним з корупцією 

правопорушенням, виокремила міжнародні трудоправові стандарти 

запобігання корупції, висвітлила порядок та умови звільнення працівника в 

разі укладення трудового договору всупереч вимогам, установленим для 

осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, а також порядок і умови звільнення 

працівника у випадку його перебування у прямому підпорядкуванні у 

близької особи всупереч вимогам Закону України «Про запобігання 

корупції», сформулювала науково обґрунтовані пропозиції стосовно 

удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з 

підстав, спрямованих на запобігання корупції. 

С.О. Конєва в роботі «Звільнення з публічної служби як захід 

запобігання корупції» (2018 р.) [24] визначає місце звільнення з публічної 

служби у системі заходів запобігання корупції, характеризує особливості 

проведення спеціальних та антикорупційних перевірок як складової 

процедури звільнення з публічної служби, визначає проблеми оскарження 

рішень про звільнення з публічної служби за вчинення корупційних 

правопорушень тощо 

Цікавим вважаємо і дослідження з даної проблематики, яке здійснив 

А.М. Юшко ще в 2002 році, на тему «Переведення на іншу роботу», де було 

розкрито відмінності між переведенням та іншими правовими явищами, що 

межують з ним (переміщення, зміна істотних умов праці), розглянуто 

можливість тимчасового переведення на іншу роботу без згоди працівника у 

виняткових випадках, доведено, що зміна кваліфікації (розряду, категорії, 

класу) є переведенням на іншу роботу, розвинуто питання щодо форми 
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отримання згоди працівника на переведення та обґрунтовано висновок про 

встановлення у Кодексі законів про працю України норми, яка б 

передбачала обов’язкову письмову форму даної згоди[25], тощо. 

На особливу актуальність питання переведень і переміщень в умовах 

ринкової економіки та економічної кризи звертає увагу С.М. Булах у роботі 

«Принципи і способи правового регулювання переведення та переміщення 

працівників в умовах ринкової економіки» (2011 р.), автор удосконалив 

теорію трудового права з проблем переведення та переміщення працівників 

в умовах ринкової економіки, а також розробив науково обґрунтовані 

пропозиції та практичні рекомендації щодо удосконалення чинного 

трудового законодавства у зазначеній сфері. У рамках наукового 

дослідження ним, зокрема, були вирішені такі основні завдання: 

сформульовано дефініцію поняття «переведення на іншу роботу» й 

досліджено її зміст; визначено основні відмінності між термінами 

«переміщення» та «переведення працівників»; проведено класифікацію 

переведень та переміщень працівників; виокремлено галузеві і спеціальні 

принципи переведення та переміщення працівників в умовах переходу до 

ринкової економіки; визначено способи правової регламентації переведення 

та переміщення працівників; окреслено й обґрунтовано шляхи 

вдосконалення правового регулювання переведення та переміщення 

працівників в умовах ринкової економіки [26]. 

І.М. Ваганова в роботі «Запобіжні заходи у трудовому праві України» 

(2010 р.) комплексно досліджує теоретичні та практичні питання 

запобіжних заходів у трудовому праві України, розглядаючи їх як 

передбачені трудовим законодавством оперативні примусові заходи, що 

застосовуються з метою припинення або запобігання неправомірній 

поведінці чи іншим шкідливим наслідкам, а також мінімізації впливу 

правопорушень або інших негативних чинників і забезпечення життя, 

здоров’я та безпеки працівників. Також залежно від способу впливу автор 

вирізняє заходи організаційного характеру (відсторонення від роботи, 
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попередження щодо непродуктивного використання працівниками робочого 

часу, тимчасове зупинення роботи виробництва, підрозділів або окремих 

працівників) і матеріального характеру (позбавлення працівників 

заохочувальних виплат, запобігання розкраданню майна роботодавця, 

недопущення працівників до роботи на підприємстві під час страйку) і 

наводить рекомендації щодо удосконалення чинного вітчизняного 

трудового законодавства та правозастосовної практики з питань 

використання запобіжних заходів у трудовому праві [27]. 

Отже, як бачимо, сучасні дослідження проблем запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів саме у трудовому праві є поодинокими, а 

комплексні дослідження з окресленої проблематики в трудовому праві  

практично відсутні. У той же час, приходимо до висновку, що при 

дослідженні сучасного стану наукової розробки проблем запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві не можна 

обмежуватися виключно сферою трудового права, адже остання тісно 

пов’язана з іншими галузями права та інших суспільних наук (державне 

управління, адміністративне право, політологія, фінансове право, 

кримінальне право та ін.). І науковці, акцентуючи увагу на тому чи іншому 

аспекті антикорупційної політики чи діяльності, прямо чи опосередковано 

торкаються й окремих питань власне трудового права, зокрема, трудової 

дисципліни, врегулювання конфлікту інтересів та трудоправових заходів 

[28]. 

Обґрунтовано, що комплексне дослідження правового регулювання 

трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів передбачає системне використання теоретико-правових та 

методологічних підходів, вироблених не лише наукою трудового права, але 

й суміжних галузей права та інших суспільних наук:  

1) державного управління (підвищення ефективності здійснюваної 

антикорупційної політики, розробка сучасної антикорупційної стратегії 

держави);  
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2) адміністративного права (реформування адміністративно-правового 

забезпечення та приведення його до норм і стандартів ЄС, розвиток системи 

антикорупційних органів і практичне вдосконалення їх діяльності, 

удосконалення механізму, методів, форм, інструментів та процедур 

запобігання й протидії корупції, притягнення до адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, 

пов’язані з корупцією);  

3) фінансового права (з одного боку, акцент на економічній корупції, 

нових її формах і схемах, а з іншого боку, на питанні накладання штрафів за 

правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема, їх розміру);  

4) кримінального права (реформа правоохоронних органів у зв’язку із 

запобіганням корупції та врегулюванням конфлікту інтересів, 

удосконалення інституту кримінальної відповідальності за корупційні 

правопорушення);  

5) політології (всебічний розгляд корупції як соціально-політичного 

явища, її природи, стану та негативних наслідків) тощо. 

 

 

1.2 Поняття і суттєві ознаки трудовоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

 

Сучасний стан корупції в Україні обумовлює необхідність розвитку та 

вдосконалення механізму запобігання корупції, що охоплює низку методів, 

інструментів, заходів, принципів запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Варто зауважити, що за результатами дослідження Індексу сприйняття 

корупції  (Corruption Perceptions Index, СРІ), що розраховується 

міжнародною організацією Transparency International, у 2018 році Україна 

знаходиться на 122 місці зі 180 країн. Дане місце наша країна поділяє з 

Ліберією, Малі, Малаві, усі ж країни ЄС знаходяться на суттєво вищих 
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позиціях у рейтингу та, відповідно, є менш корумпованими за сприйняттям, 

ніж Україна. Зокрема Данія, посівши перше місце, вважається найменш 

корумпованою за сприйняттям країною, після якої йдуть Нова Зеландія, 

Фінляндія, Сингапур, Швеція. Також Україну випереджають Білорусь, 

Вірменія, Молдова тощо [29, 30]. Незважаючи на те, що в 2017 році Україна 

посідала взагалі 130 місце, покращення позиції не свідчить, на наш погляд, 

про фактичне зниження рівня корупції в державі. 

Завдання з формування та реалізації державної антикорупційної 

політики згідно із законодавством України покладаються, передусім, на 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Протягом 

2018 року у НАЗК було зареєстровано 1392 повідомлення про корупційні та 

пов’язані з корупцією правопорушення; проведено 21 планову та 14 

позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання та 

виявлення корупції щодо порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції»; було опрацьовано 125 антикорупційних програм 

органів державної влади; для здійснення досудового розслідування НАЗК 

направило до правоохоронних органів 253 обґрунтовані висновки щодо 

виявлення ознак кримінальних правопорушень (до НАБУ – 37, до 

Національної поліції – 178 і до органів прокуратури – 38). Крім того, за 

фактами порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів та пов’язаних з цим обмежень (на  підставі отриманої від фізичних 

та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих 

джерел інформації) НАЗК склало та направило в установленому порядку до 

суду 471 протокол про адміністративні правопорушення [31, с. 3, 20-23]. 

Тому одним із елементів антикорупційного механізму є трудоправові 

заходи, що з реформуванням антикорупційного та трудового законодавства 

набувають якісного нового значення, будучи своєчасними та потенційно 

ефективними. 

Окремі види трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів досліджували Н.Б. Болотіна, Л.Ю. 
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Бугров, С.М. Булах, Г.С. Гончарова, В.С. Венедиктов, С.О. Конєва, К.О. 

Кузьміна, П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, В.І. Прокопенко, С.В. 

Рівчаченко, Г.І. Чанишева, А.М. Юшко та інші науковці. 

Проте комплексні дослідження трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів наразі відсутні. Невизначеними 

залишаються поняття та суттєві ознаки трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів, незважаючи на широке 

висвітлення окремих їх видів у наукових колах та на законодавчому рівні, 

що обумовлює актуальність даної проблематики. 

Для з’ясування сутності власне трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів спершу варто звернутися до 

базових положень Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014  № 1700-VII, відповідно до ст. 1 якого корупція визначається як 

використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 

1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих 

їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [32]. 

Відповідно суб’єктами, на яких поширюється дія Закону «Про 

запобігання корупції» (ч. 1 ст. 3), є наступні:  

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: а) Президент України, Голова Верховної Ради України, 

його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший 

віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші 

керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу 

Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова СБУ, Генеральний 

прокурор, Голова НБУ та ін.; б) народні депутати України, депутати 
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місцевих рад, сільські, селищні, міські голови та ін.; в) державні службовці, 

посадові особи місцевого самоврядування; г) військові посадові особи 

Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових 

формувань; ґ) судді, судді КСУ, Голова, заступник Голови, члени, 

інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради 

правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї 

Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні 

(під час виконання ними обов’язків у суді); д) особи рядового і 

начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, 

податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів 

цивільного захисту, ДБР, НАБУ; е) посадові та службові особи органів 

прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, державної лісової 

охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної податкової політики та державної політики у сфері державної 

митної справи; є) члени НАБУ; ж) члени Центральної виборчої комісії; з) 

поліцейські; и) посадові та службові особи інших державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим; і) члени державних 

колегіальних органів; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не 

зазначені у п. 1 ч. 1 цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради 

державного банку, державного підприємства або державної організації, що 

має на меті одержання прибутку; б) особи, які не є державними 

службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають 

публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, 

експерти, арбітражні керуючі та ін.); в) представники громадських 

об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної 
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кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, 

громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних 

органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, 

моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм, і при цьому не є 

особами, зазначеними у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 цієї статті; 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у 

юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують 

роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, 

установою, організацією, – у випадках, передбачених цим Законом; 

4) кандидати у народні депутати України, на пост Президента 

України, в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 

кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост, 

зареєстровані у законодавчо встановленому порядку [32]. 

Питанню запобігання корупції присвячений окремий розділ IV 

«Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням» 

Закону України «Про запобігання корупції», у якому описуються процедури 

«запобігання», проте без закріплення однозначного розуміння самого 

терміна «запобігання корупції». 

Як слушно зазначає з цього приводу С.О. Конєва, подолання 

корупційних проявів є можливим за умови поєднання діяльності з їх 

попередження, в тому числі виявлення та подальшого усунення 

(профілактики корупції); з розкриття та розслідування корупційних 

правопорушень (боротьби з корупцією); з мінімізації та ліквідації наслідків 

корупційних правопорушень (протидії корупції). Такі складники діяльності, 

на думку автора, визначають сутність категорії «запобігання корупції» [33, 

с. 114], із чим варто погодитися. 
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Натомість О.Ю. Бусол підкреслює, що слово «запобігання» згідно з  

тлумачним словником української мови означає «не допускати, заздалегідь 

відвертати що-небудь неприємне, небажане», а відповідно до 

кримінологічного підходу – «сукупність різноманітних видів діяльності і 

заходів у державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з 

метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують злочинність 

або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях 

злочинної поведінки. За такого розуміння автор наголошує, що не 

допустити або заздалегідь відвернути корупційну злочинність неможливо, 

адже вона об’єктивно існує, і пропонує використовувати категорію 

«протидії корупційній злочинності» як «діяльності, яку здійснює 

суспільство в особі його інститутів, окремих фізичних та юридичних осіб з 

власної ініціативи або відповідно до своїх обов’язків з виконання 

державних функцій, з метою мінімізації ризиків вчинення корупційних 

злочинів і впливу відповідних криміногенних чинників на розвиток 

правової демократичної держави» [34, с. 185]. Ми не поділяємо думку 

автора стосовно того, що не допустити корупційну злочинність неможливо, 

адже саме на це націлені численні попереджувальні заходи й обмеження, у 

тому числі трудоправового характеру. І вважаємо, що поняття 

«запобігання» є ширшим за змістом за  термін «протидії», включаючи в себе 

останнє. 

Так, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» 

передбачені наступні заходи: 

1) обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища (ст. 22) 

2) обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23); 

3) запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними (ст. 24); 

4) обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності (ст. 25); 
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5) обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26); 

6) обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27) [32]. 

Запобігання корупції нерозривно пов’язане із врегулюванням 

конфлікту інтересів. Так, поняття «конфлікт інтересів» трактується 

законодавцем у двох розрізах:  

1) 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; 

2) 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 (ст. 

1 Закону України «Про запобігання корупції») [32]. 

Розділ V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону 

України «Про запобігання корупції» присвячений заходам зовнішнього та 

самостійного врегулювання конфлікту. Проте у ньому відсутнє законодавче 

закріплення поняття «врегулювання конфлікту інтересів». Зазначається, що 

зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного 

конфлікту інтересів (ст. 30); 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою 

відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень 

(ст. 33); 

3) обмеження доступу особи до певної інформації (ст. 31); 

4) перегляду обсягу службових повноважень особи (ст. 32); 

5) переведення особи на іншу посаду (ст. 34); 
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6) звільнення особи (ст. 34) [32]. 

Серед наведених вище заходів бачимо й трудоправові заходи 

врегулювання конфлікту інтересів. Кожен із цих заходів має свою 

специфіку, адже може обиратися в залежності від низки таких умов:  

1) виду конфлікту інтересів (потенційний або реальний);  

2) характеру конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий);  

3) суб’єкта прийняття рішення про його застосування (безпосередній 

керівник та/або керівник відповідного органу, підприємства, установи, 

організації);  

4) наявності (відсутності) альтернативних заходів врегулювання; 

наявності (відсутності) згоди особи на застосування заходу [35]. 

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого 

належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, котрому стало відомо 

про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити 

передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи. Проте, як 

справедливо підкреслює М.І. Хавронюк, безпосередньо у статтях 29-34 

Закону України «Про запобігання корупції» не визначено строк, протягом 

якого уповноважені на те особи (як правило, керівники) зобов’язані вжити 

той чи інший захід зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів. У 

майбутньому ця обставина, на думку автора, може призвести до суттєвих 

зволікань з боку керівників. При цьому відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону 

України «Про запобігання корупції» (де йдеться виключно про особисте 

повідомлення про існування конфлікту інтересів) такий строк становить 2 

робочих дні [36, с. 157]. 

Г.В. Стефанишин, аналізуючи питання звільнення з роботи осіб, які 

вчинили корупційне правопорушення, акцентує увагу на тому, що у зв’язку 

із прийняттям Закону «Про засади запобігання та протидії корупції» 

загальна процедура, визначена Кодексом законів про працю України, також 

зазнала певних змін [37]. Зокрема були внесені зміни до ст. 36 Кодексу, 



43 

 

якими закріплено перелік підстав припинення трудового договору, однією із 

яких наразі є укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам 

Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які 

звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року 

з дня її припинення. У ст. 41 Кодексу законів про працю України 

передбачено як підставу розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу перебування всупереч вимогам 

Закону України «Про запобігання корупції» у прямому підпорядкуванні у 

близької особи [38]. 

Важливим нюансом, на який слушно звертає увагу Г.В. Стефанишин, 

є те, що особа може бути звільнена із роботи на підставі ст. 36 Кодексу 

законів про працю України лише у випадку, коли щодо неї ухвалено вирок 

про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення або винесено відповідну постанову про 

притягнення до адміністративної відповідальності [37]. У такому випадку 

особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

підприємством, установою, організацією копії відповідного судового 

рішення, яке набрало законної сили. Про звільнення особи з посади у 

зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення 

керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє 

суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про 

накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державної служби (ст. 36 Кодексу законів про працю України) [38]. 

Інші суттєві ознаки припинення трудового договору на підставі 

укладення трудового договору всупереч вимогам Закону України «Про 

запобігання корупції» розглядає О.М. Ярошенко, виділяючи такі з них: 
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1) наявність специфічних сторін трудового договору: звільнювані 

особи – особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування; роботодавці – юридичні особи 

приватного права та фізичні особи-підприємці;  

2) протягом одного року до дня припинення виконання владних 

функцій особи здійснювали повноваження з контролю, нагляду або 

підготовки чи прийняття рішень щодо діяльності майбутніх роботодавців;  

3) трудовий договір був укладений протягом одного року з дня 

припинення особою діяльності, пов’язаної з виконанням владних функцій;  

4) звільнення проводиться на вимогу осіб, які не є стороною 

трудового договору [39, с. 100]. 

Заслуговує на увагу й думка І.М. Ваганової з приводу ознак 

трудоправових заходів, яка слушно зауважує, що запобіжні заходи у кожній 

галузі права мають свої особливості, але в основному передбачають єдину 

мету застосування – оперативне реагування на факти правопорушень. Крім 

того, характерними рисами є й наступні:  

1) застосування заходів органічно пов’язане з безпосереднім 

втручанням у дії правопорушника з метою їх припинення та недопущення 

негативних наслідків; 

2) дані заходи мають на меті припинення вчинюваних протиправних 

дій та недопущення нових, забезпечення нормального провадження в 

адміністративних, кримінальних та цивільних справах; 

3) для застосування запобіжних заходів наявність повного складу 

правопорушення не є обов’язковою; вони застосовуються й у випадках 

обґрунтованого припущення про те, що правопорушення буде вчинено; 

4) це заходи, які спонукають до правомірної поведінки або утримують 

від неправомірної; 

5) застосовуються з метою оперативного, невідкладного припинення 

правопорушення, яке вже вчиняється або готується [40, с. 151-152], тощо. 
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М.І. Хавронюк, у свою чергу, наголошує на тому, що незалежно від 

джерела отримання інформації про існування конфлікту інтересів, від 

вчасності/невчасності відповідного повідомлення, від настання/ненастання 

юридичної відповідальності відповідний керівник зобов’язаний вжити 

найбільш оптимальний (у конкретному випадку) захід зовнішнього 

врегулювання конфлікту інтересів [36, с. 159]. 

Крім того, у якості заходів самостійного врегулювання конфлікту 

інтересів Закон України «Про запобігання корупції» передбачає можливість 

особи у разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів 

самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення 

відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це 

документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до 

повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади 

[41, c. 691]. 

Досліджуючи сутність та ознаки трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів, доречно звернутися до 

правозастосовної практики у цій сфері. Так, наприклад, 22.06.2017 наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 126-п директора 

Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню 

промислових підприємств» було звільнено з посади за ст. 147 Кодексу 

законів про працю України [38], ст. 65 Закону України «Про запобігання 

корупції» [32] за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Підставою звільнення була доповідна записка сектора запобігання та 

виявлення корупції від 20.06.2017 № 55-05/26, де зазначалося, що 

корупційне правопорушення полягало у тому, що його син працює в ДП 

«Державний інститут по проектуванню промислових підприємств» 

начальником виробничого проектного відділу, що суперечить чинному 

антикорупційному законодавству. Не погоджуючись із звільненням із 

посади, директор підприємства звернувся із позовною заявою до 

Комунарського районного суду м. Запоріжжя про визнання незаконним 
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наказу про його звільнення та поновлення на роботі (справа № 

333/3651/17) [42]. 

У справі зазначається, що син позивача знаходиться у 

безпосередньому підпорядкуванні головного інженера підприємства, а не у 

нього, тому позивач вважає, що будь-якого корупційного діяння не 

здійснював, і, посилаючись на норми діючого законодавства про 

запобігання корупції, стверджує, що звільнення його з посади є 

необґрунтованим. Позивач також акцентує увагу на тому, що 

адміністративного протоколу, кримінального провадження відносно нього, 

підозри у вчиненні корупційного діяння, судового рішення, згідно з яким 

він був би визнаний винним у скоєнні корупційного діяння, не існує.  

Вивчивши матеріали справи, вислухавши пояснення осіб, які брали участь у 

справі, свідків, встановивши обставини справи та перевіривши їх доказами, 

суд дійшов висновку, що відповідачем порушено порядок проведення 

службового розслідування стосовно вчинення позивачем корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень та притягнення до адміністративної 

або кримінальної відповідальності. Тобто, по-перше, для виявлення умов 

корупційного правопорушення службове розслідування, яке могло б стати 

власне підставою для звільнення директора, було проведено в 

недостатньому обсязі. По-друге, директора не можна було звільняти з 

посади без відповідного рішення суду про притягнення його до 

кримінальної чи адміністративної відповідальності в частині 

неповідомлення ним про реальний конфлікт інтересів. По-третє, було 

встановлено, що наказ про звільнення та запис у трудовій книжці не містять 

посилання на статтю Кодексу законів про працю України, яка була 

безпосередньою підставою для розірвання трудового договору. По-четверте, 

у справі зазначається, що в день звільнення позивач взагалі знаходився на 

лікарняному, тому звільнення особи у цей час було недопустимим [42]. 

Зважаючи на вищесказане, суд своїм рішенням постановив позовні 

вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
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задовольнити повністю, визнати незаконним наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України № 126-п від 22.06.2017 про 

застосування до директора Державного підприємства «Державний інститут 

по проектуванню промислових підприємств» заходу дисциплінарного 

стягнення у вигляді звільнення, поновити його на посаді директора 

Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню 

промислових підприємств» [42]. Як бачимо, застосування трудоправових 

заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів має бути 

правомірним і обґрунтованим. 

Відповідно до ст. 235 Кодексу законів про працю України в разі 

звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу 

роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник 

повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає 

трудовий спір. Крім того, при винесенні рішення про поновлення на роботі 

орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про 

виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або 

різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш 

як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше 

одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, 

виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного 

прогулу [38]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, пропонуємо визначити поняття 

трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів як комплексу специфічних дій, процедур та засобів, які 

застосовуються з метою запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів у передбачених чинним законодавством випадках та з визначених 

підстав у формі зміни умов трудового договору або його припинення 

стосовно конкретної особи – суб’єкта, на якого поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції» [43]. 
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Дане визначення доречно закріпити у ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції» при визначенні основних термінів з досліджуваної 

проблематики. 

Основними ознаками трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів вважаємо наступні: 

1) регулюються як загальними, так і спеціальними нормами трудового 

правами – спеціальна процедура застосування трудоправового заходу, 

встановлена Законом України «Про запобігання корупції», має відповідати 

та узгоджуватися із загальною процедурою, передбаченою Кодексом 

законів про працю, деталізуючи останню; 

2) перелік суб’єктів застосування трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів визначено законодавчо (ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції»; 

3) застосовуються роботодавцем (керівником) або на вимогу осіб, які 

не є сторонами трудового договору, а також законодавчо передбачені 

можливості й відповідні заходи для самостійного запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; 

4) альтернативність (застосовуються відповідно до передбачених 

законом підстав, виду та характеру конфлікту інтересів, залежно від 

суб’єкта прийняття рішення про застосування трудоправового заходу тощо); 

5) характеризуються специфічними процедурами та порядком 

здійснення; 

6) прямо пов’язані з настанням відповідальності (та її видом) за 

порушення вимог чи обмежень, установлених Законом України «Про 

запобігання корупції», вчинення корупційного правопорушення чи 

пов’язаного з ним; 

7) передбачають зміну умов трудового договору або його припинення; 

8) звільнення як трудоправовий захід правомірне у випадку ухвалення 

вироку про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення або винесення відповідної постанови про 
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притягнення до адміністративної відповідальності (під час провадження – 

відсторонення від виконання посадових обов’язків) тощо. 

 

 

1.3 Види трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів 

 

На сьогодні одним із важливих елементів механізму запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів об’єктивно є трудоправові 

заходи. І хоча заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту 

інтересів встановлені та регламентуються нормами Закону України «Про 

запобігання корупції», безпосередньо трудоправові заходи запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів та їх види чітко не визначені ні 

в даному Законі, ні в Кодексі законів про працю України, із положеннями 

якого обов’язково має узгоджуватися процедура застосування 

трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів. 

Окремі трудоправові заходи досліджували такі вчені: 

О.Ю. Андрущенко, Н.Б. Болотіна, С.М. Булах, І.М. Ваганова, С.О. Конєва, 

К.О. Кузьміна, О.В. Лавріненко, В.В. Лазор, Г.І. Чанишева, А.М. Юшко, 

О.М. Ярошенко та інші науковці. Проте види трудоправових заходів саме із 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів комплексно не 

розглядалися, тому вони потребують уточнення та подальшого вивчення. 

Варто погодитися з К.О. Кузьміною стосовно того, що специфіка 

запобігання корупції як системного явища вимагає застосування 

можливостей різних галузей права: адміністративного, кримінального, 

трудового, цивільного, господарського, фінансового та ін. У трудоправовій 

царині, на думку автора, на це спрямовані норми, що встановлюють 

особливий порядок відбору і призначення посадових осіб, специфічні умови 

виконання ними трудових обов’язків, підвищені умови оплати їх праці, 
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підстави й порядок припинення з ними трудових правовідносин [44, с. 8]. 

Проте чинне трудове та антикорупційне законодавство не позиціонує 

окремих видів трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів. Відсутня конкретика з цього приводу і в наукових 

колах.  

С.О. Конєва, зокрема, вважає, що запобігання поширенню корупції 

відбувається шляхом застосування таких видів заходів [24, с. 105-106]: 

1) попереджувальних (декларування доходів, витрат і майна тощо); 

2) правообмежувальних (встановлення особливих умов, які мають 

бути виконані при прийнятті та проходженні публічної служби); 

3) правоприпиняючих (відсторонення від виконання посадових 

обов’язків та заборона зайняття окремих посад публічної служби). 

При цьому у трудовому праві в більшості випадків науковцями заходи 

класифікуються, виходячи з підстав припинення трудового договору. Так, 

підстави припинення трудового договору відрізняються залежно від: 

1) обставин і причин, наявності або відсутності в них прояву ініціативи з 

боку працівника або роботодавця; 2) обсягу наданих сторонам договору 

прав і покладених на них обов’язків; 3) виду юридичного факту, що є 

причиною припинення трудового договору (діяльність чи бездіяльність); 

4) волевиявлення суб’єктів припинення трудового договору [45, с. 306-308; 

46, с. 232; 47, с. 193]. 

Виходячи з положень ст. 29 Закону України «Про запобігання 

корупції», якими регламентуються можливості зовнішнього врегулювання 

конфлікту інтересів, вважаємо, що до трудоправових заходів із 

встановленого даною статтею переліку слід віднести такі: 

1) усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання 

завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в 

умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за 

рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, 
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організації (або відповідного структурного підрозділу, в якому працює 

особа) у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та 

за можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення 

відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, 

установи, організації (ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції); 

2) перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до 

неї особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, 

установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому 

працює особа, 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 іншого працівника (ст. 32 Закону України «Про 

запобігання корупції»);  

3) переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у 

зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів 

здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, 

організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний 

характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від 

виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та 

функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, 

яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним 

якостям особи (переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за 

згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняної до неї особи) (ст. 34 Закону України «Про 

запобігання корупції»); 
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4) звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи із 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, у тому числі через 

відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу 

(ст. 34 Закону України «Про запобігання корупції») [32] тощо. 

При цьому варто зауважити, що застосування цих заходів, виходячи із 

змісту положень Закону України «Про запобігання корупції», можливе 

лише за наявності сукупності всіх перелічених вище умов щодо кожного 

розглянутого заходу. Якщо будь-яка з умов відсутня, конкретний захід 

врегулювання конфлікту інтересів застосовувати не можна. Наприклад, 

коли в органі, на підприємстві, в установі чи організації не буде знайдено 

працівника, якого можна залучити до прийняття рішення чи вчинення 

відповідної дії, то цей вид заходу не може бути застосований. 

Також, як доречно зазначається в Рішенні Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839, досить часто керівник, 

приймаючи рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом 

переведення на іншу посаду або звільнення, фактично переводить на іншу 

посаду або звільняє не ту особу, у якої виник конфлікт інтересів (як того 

вимагає Закон), а особу, у зв’язку із спільною роботою з якою у першої 

особи виник конфлікт інтересів. Це здебільшого стосується випадків, коли 

конфлікт інтересів виникає у зв’язку з роботою близьких осіб, які працюють 

у прямому підпорядкуванні. Вищевказаний спосіб є неприйнятним, оскільки 

не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції», а 

звільнення та переведення як способи врегулювання конфлікту інтересів, як 

й інші способи врегулювання конфлікту інтересів, можуть застосовуватись 

виключно до особи, у якої наявний конфлікт інтересів [35]. 

Крім того, згідно із ст. 25-1 Кодексу законів про працю України 

власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному 
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і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими 

родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також 

батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням 

трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні 

один одному. Проте на підприємствах, в установах, організаціях державної 

форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється 

законодавством [38]. 

Обмеження спільної роботи близьких осіб регламентуються і ст. 27 

Закону України «Про запобігання корупції». Так, особи, зазначені у 

підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або 

бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 

близьким їм особам. Відповідно, особи, які претендують на зайняття посад, 

зазначених у підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», зобов’язані повідомити керівництво органу, на 

посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких 

їм осіб. У разі виникнення обставин, що порушують ці вимоги, відповідні 

особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у 

п’ятнадцятиденний строк. Якщо ж у зазначений термін ці обставини 

добровільно не будуть усунуті, відповідні особи або близькі їм особи в 

місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню у 

встановленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме 

підпорядкування. У разі неможливості такого переведення, особа, яка 

перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади [32]. 

Так, до Деснянського районного суду м. Києва (справа № 754/376/18) 

звернулася громадянка із позовом до Комунального підприємства «Центр 

організації дорожнього руху» про поновлення на роботі та стягнення 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу, мотивуючи свої вимоги 

тим, що наказом керівника даного підприємства її було звільнено з посади 

начальника планово-економічного відділу на підставі п. 9 ч. 1 ст. 36 
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Кодексу законів про працю України та ч. 2 ст. 34 Закону України «Про 

запобігання корупції». Зокрема відповідачем було вручено позивачці 

персональне попередження, у якому зазначалось, що у зв’язку з її виходом 

на роботу у неї виник конфлікт інтересів з її чоловіком, в якого вона 

перебуває у прямому підпорядкуванні. Позивачці було запропоновано два 

варіанти: звільнитись з посади за угодою сторін чи перевестись на вакантну 

посаду провідного бухгалтера. Однак вона відмовилась, оскільки вважає, що 

ніякого конфлікту інтересів немає, так як вона перебуває у прямому 

підпорядкуванні її чоловіка, а їх сімейні відносини не породжують будь-

якого інтересу, пов’язаного із службовою діяльністю позивачки. Тому 

відповідачем при її звільненні неправильно застосовано положення п. 9 ч. 1 

ст. 36 Кодексу законів про працю України та ч. 2 ст. 34 Закону України 

«Про запобігання корупції» [48]. 

Проте, вислухавши пояснення позивача, представника позивача, 

представника відповідача, вивчивши письмові матеріали справи, суд дійшов 

висновку, що позовні вимоги задоволенню не підлягають з наступних 

підстав. Встановлено, що позивачку було призначено на посаду начальника 

планово-економічного відділу комунального підприємства «Київдорсервіс». 

Відповідно до посадової інструкції головного економіста, затвердженої 

першим заступником директора з фінансових питань КП «Київдорсервіс», 

начальник планово-економічного відділу підпорядковується безпосередньо 

головному економісту. Також встановлено, що з 03 січня 2012 року 

позивачка перебувала у відпустці по догляду за дитиною, 08 листопада 2017 

року вийшла з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку. Цього ж дня її чоловік подав на ім’я директора 

комунального підприємства «Київдорсервіс» службову записку, в якій 

повідомив про те, що з виходом на роботу у його дружини виник конфлікт 

інтересів, передбачений Законом України «Про запобігання корупції», у 

зв’язку з чим просить посприяти у вирішенні питання щодо переведення її 

на іншу посаду. Після цього 04 грудня 2017 року відповідачем було вручено 
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позивачці персональне попередження, відповідно до якого останній 

повідомлялося, що у зв’язку з її виходом на роботу у неї виник конфлікт 

інтересів з її чоловіком, в якого вона перебуває у прямому підпорядкуванні 

[48]. 

Позивачці було запропоновано два варіанти вирішення даної ситуації: 

звільнитись з посади за угодою сторін чи перевестись на вакантну посаду 

провідного бухгалтера. Проте у встановлений термін вона не повідомила 

керівництво про прийняте нею рішення. Тому 08 грудня 2017 року наказом 

Комунального підприємства «Київдорсервіс» (правонаступником якого є 

КП  «Центр організації дорожнього руху») № 199-к позивачку було 

звільнено з посади начальника планово-економічного відділу даного 

підприємства. Підставою для звільнення стали п. 9 ч. 1 ст. 36 Кодексу 

законів про працю України та ч. 2 ст. 34 Закону України «Про запобігання 

корупції» [48]. 

У позовних вимогах вказувалося на те, що звільнення відбулося з 

порушенням вимог діючого законодавства, зважаючи на відсутність 

конфлікту інтересів. Проте, враховуючи той факт, що позивачка 

знаходиться у прямому підпорядкуванні головного економіста 

комунального підприємства «Київдорсервіс» (правонаступником якого є КП 

«Центр організації дорожнього руху») та є його дружиною, між ними існує 

потенційний конфлікт інтересів. Крім того, відповідно до підпункту «а» 

пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» 

посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 

1 частини 1 цієї статті, прирівнюються до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування. Мінюст 

у своєму листі від 22.02.2013 № 1332-0-26-13/11 зазначає, що головним 

критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї 

організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій 

[49]. 
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У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 

року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво»[50] також 

визначено, що організаційно-розпорядчими обов’язками є обов’язки по 

здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, 

ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. 

Тому, враховуючи той факт, що позивачка та її чоловік є посадовими 

особами комунального підприємства, на них розповсюджуються норми 

Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до статті 28 Закону 

України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини 

1 статті 3 цього Закону, зобов’язані: 1) вживати заходів щодо недопущення 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 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, безпосереднього керівника, а у випадку перебування 

особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього 

керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство з питань 

запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний 

орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 4) вживати заходів щодо врегулювання реального чи 

потенційного конфлікту інтересів [32]. 

Більше того, враховуючи твердження відповідача щодо повноважень 

головного економіста та начальника планово-економічного відділу, 

викладені у запереченні на позовну заяву, і відповідні посадові інструкції, 

суд вважає, що мають місце потенційні корупційні ризики, які можуть 

виникнути під час виконання службових повноважень позивачкою та її 

чоловіком та вплинути на виникнення реального конфлікту інтересів у 

майбутньому. Зокрема позивачка знаходиться у безпосередньому 

підпорядкуванні головного економіста (свого чоловіка) при вирішенні 
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питань щодо преміювання, надбавки/доплати до заробітної плати, надання 

відпустки з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення та питань 

щодо дисциплінарної та матеріальної відповідальності при проведенні 

перевірки планово-економічного відділу, який вона очолює. А тому суд 

вважає, що між позивачкою та її чоловіком виникає реальний конфлікт 

інтересів [48]. 

Відповідачем у зв’язку із даною ситуацією проаналізовано заходи, що 

можуть бути застосовані відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» для її врегулювання. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів 

можливе на підставі статті 29 Закону України «Про запобігання корупції». 

Закон залишає за керівником право вибору способу зовнішнього 

врегулювання конфлікту інтересів, а тому посилання сторони позивача на 

ненадання можливості скористатися всіма можливими варіантами, які 

передбачені вищевказаною статтею Закону України «Про запобігання 

корупції», є недоречними та безпідставними, оскільки саме керівник обирає 

способи зовнішнього врегулювання. Відповідні способи зовнішнього 

регулювання, які обрав відповідач, визнані судом єдиними належними та 

можливими для врегулювання конфлікту інтересів між позивачкою та її 

чоловіком. Враховуючи той факт, що конфлікт інтересів, виходячи з 

посадових обов’язків позивачки та її чоловіка, має постійний характер, 

керівництвом підприємства було прийнято рішення врегулювати конфлікт 

інтересів шляхом переведення позивачки на іншу посаду, яка не 

породжуватиме конфлікту інтересів між ними, або звільнення позивачки. У 

зв’язку з тим, що Закон передбачає переведення особи на іншу посаду за 

умови наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками 

відповідає особистим та професійним якостям особи, а позивачка за освітою 

є спеціалістом з обліку і аудиту та має досвід роботи бухгалтером, їй було 

запропоновано перевестися на вакантну посаду провідного бухгалтера 

бухгалтерії або звільнитися з посади начальника планово-економічного 
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відділу за угодою сторін на підставі пункту 1 ст. 36 Кодексу законів про 

працю України [48]. 

Отже, враховуючи те, що позивачка отримала персональне 

попередження та не надала згоду на переведення на іншу вакантну посаду у 

встановлений термін, суд дійшов висновку, що її звільнення правомірне, а 

тому позовні вимоги щодо її поновлення на посаді начальника планово-

економічного відділу залишив без задоволення. Крім того, оскільки 

звільнення було здійснене з дотриманням норм Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про запобігання корупції» та її прав, суд 

відмовив і у задоволенні похідної позовної вимоги щодо стягнення з 

відповідача на користь позивачки середнього заробітку за весь час 

вимушеного прогулу. 

Окрім спільної роботи близьких осіб досить поширеними є випадки 

застосування трудоправових заходів у зв’язку з наявністю конфлікту 

інтересів, пов’язаних із діяльністю близьких осіб. Так, до Окружного 

адміністративного суду міста Києва (рішення у справі № 826/6677/16 від 03 

червня 2019 року) надійшов позов до Державної фіскальної служби 

України, Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві 

про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на роботі 

позивача, стягнення середнього заробітку та моральної шкоди. 

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що у зв’язку з 

реорганізацію органів доходів і зборів у фіскальну службу 23.10.2014 його 

було переведено на посаду заступника начальника Головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві, а в період з 01.04.2015 по 

18.06.2015 призначено виконуючим обов’язки начальника Головного 

управління Державної фіскальної служби у м. Києві. Водночас наприкінці 

лютого 2016 року на адресу позивача надійшов лист Державної фіскальної 

служби України з вимогою надати пояснення щодо виконання вимог ст. 28 

Закону України «Про запобігання корупції» стосовно наявності 

потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з тим, що в період виконання 
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позивачем обов’язків начальника Головного управління Державної 

фіскальної служби у м. Києві його дружина була зареєстрована як фізична 

особа-підприємець та перебувала на податковому обліку в Державній 

податковій інспекції у Печерському районі Головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві [51]. 

У свою чергу, позивачем на адресу Голови Державної фіскальної 

служби України було надіслано лист щодо забезпечення вимог ст. 28 Закону 

України «Про запобігання корупції», в якому надано пояснення, які 

стосувалися відсутності у нього потенційного конфлікту інтересів. Однак 

13.04.2016 за порушення вимог, передбачених статтями 16, 161 Закону 

України «Про державну службу», на підставі ст. 30 вказаного Закону 

Державна фіскальна служба України видала наказ № 1345-О «Про 

припинення державної служби», яким припинено державну службу 

позивача та звільнено його з посади заступника начальника Головного 

управління Державної фіскальної служби у м. Києві. Оскаржуваний наказ 

прийнято на підставі доповідної записки та пояснень, у яких зазначалось, 

що проведеною перевіркою щодо дотримання заступником начальника 

Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що останній, 

виконуючи обов’язки начальника Головного управління Державної 

фіскальної служби у м. Києві, не повідомив безпосереднього керівника – 

Голову Державної фіскальної служби України – про наявність у нього 

потенційного конфлікту інтересів, який виник у зв’язку із здійсненням 

господарської діяльності його дружиною, котра зареєстрована як фізична 

особа-підприємець та перебуває на податковому обліку в Державній 

податковій інспекції у Печерському районі Головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві [51]. 

Позивач наголошував, що оскаржуваний наказ є протиправним з 

огляду на те, що наведена ситуація жодним чином не підпадає під критерії, 

що віднесені до обставин, які б зумовлювали висновок про наявність 
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потенційного конфлікту інтересів та/або реального конфлікту інтересів, 

оскільки, перебуваючи на посаді виконуючого обов’язки начальника 

Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, позивач 

жодним чином не мав ані фактичної, ані юридичної можливості впливати на 

нарахування та сплату його дружиною податків та інших обов’язкових 

платежів, а також застосування штрафних санкцій та інших видів 

відповідальності. Тому вважає, що в нього не було потенційного конфлікту 

інтересів, відповідно, він не зобов’язаний був повідомляти керівництво про 

наявність потенційного конфлікту інтересів. 

У результаті розгляду даної справи суд дійшов висновку, що ні 

начальник Головного управління Державної фіскальної служби, ні його 

заступники не наділенні повноваженнями втручатись у діяльність 

підпорядкованих Головному управлінню Державної фіскальної служби 

територіальних органів щодо сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів, ведення обліку та подання податкової звітності, так як такі 

територіальні органи є самостійними органами, уповноваженими приймати 

рішення в межах своїх повноважень, зокрема й щодо платників податків, які 

знаходяться у них на обліку. Під час розгляду справи також не було надано 

відомостей стосовно здійснення перевірок дружини позивача та прийняття 

щодо неї рішень у той короткий період, коли позивач виконував обов’язки 

начальника Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві 

(трохи більше 2,5 місяців), що вказує на відсутність як реального, так і 

потенційного конфлікту інтересів, враховуючи також те, що за розподілом 

обов’язків функції перегляду покладалися на заступників Голови Головного 

управління Державної фіскальної служби у м. Києві, а не на Голову 

Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (особу, що 

виконує його обов’язки (позивача). Більш того, у матеріалах справи 

міститься перелік рішень, які приймав позивач у період виконання ним 

обов’язків начальника Головного управління Державної фіскальної служби 

у м. Києві, серед яких відсутні будь-які рішення, що пов’язані з 



61 

 

провадженням господарської діяльності дружини – фізичної особи-

підприємця, яка перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у 

Печерському районі [51]. 

При цьому, оцінюючи наявні обставини, що зумовили висновки 

відповідачів щодо наявності потенційного конфлікту інтересів, суд 

наголосив, що дружина позивача перебувала на обліку в районній 

Державній податковій інспекції, а її обов’язки як платника податків 

визначаються не Державною податковою інспекцією та не Головним 

управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві, а Податковим 

кодексом України [52], норми якого позивачем не можуть змінюватись, що 

є очевидним, відповідно, позивач навіть гіпотетично не впливає на обсяг 

прав та обов’язків платника податків – дружини як фізичної особи-

підприємця. Крім того, враховуючи відсутність у позивача сумнівів 

стосовно того, що у нього немає потенційного конфлікту інтересів, а також 

наявність сумнівів у Державної фіскальної служби України щодо існування 

у позивача потенційного конфлікту інтересів, Державна фіскальна служба 

України відповідно до наведеного вище нормативного регулювання 

зобов’язана була звернутися до Національного агентства з питань 

запобігання корупції з метою отримання роз’яснень. Однак зазначену дію не 

було вчинено, що призвело до відсутності висновку компетентного органу 

стосовно даного питання. Це вказує на те, що прийняте Державною 

фіскальною службою України рішення базувалося  фактично на 

гіпотетичних припущеннях наявності у позивача потенційного конфлікту 

інтересів [51]. 

Згідно з ч. 1 ст. 235 Кодексу законів про працю України в разі 

звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу 

роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник 

повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає 

трудовий спір [38]. Відповідно, суд задовольнив позовні вимоги. 
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На окрему увагу при розгляді трудоправових заходів запобігання 

корупції та врегулювання конфлікту інтересів заслуговують встановлені 

обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування, недотримання яких аналогічно тягне за 

собою застосування відповідних трудоправових заходів. Так, особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, забороняється протягом року з дня припинення відповідної 

діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у 

сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права 

або фізичними особами-підприємцями. Порушення обмеження щодо 

укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення 

відповідного договору. Правочини у сфері підприємницької діяльності, 

вчинені з порушенням цієї вимоги, можуть бути визнані недійсними. Тому в 

разі виявлення порушень, передбачених ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

запобігання корупції», НАЗК звертається до суду для припинення трудового 

договору (контракту), визнання правочину недійсним [32]. 

Так, наприклад, громадянку було звільнено з посади методиста 

районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Решетилівської районної державної адміністрації згідно з п. 7-1 ст. 36 

Кодексу законів про працю України у зв’язку із набранням законної сили 

судовим рішенням, відповідно до якого її притягнуто до відповідальності за 

корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, 

передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції». Відповідно до рішення Решетилівського районного суду 

Полтавської області від 13.09.2013 зазначена громадянка, працюючи на 

посаді методиста районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, 
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молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації, 

здійснювала сумісництво, пов’язане з підприємницькою діяльністю [53]. 

Стосовно цієї ж особи у справі № 542/142/14-ц є інформація про 

подальший позов до відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської 

районної державної адміністрації, у якому міститься вимога щодо 

укладення з нею трудового договору на посаду методиста районного 

методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської 

районної державної адміністрації. Зокрема позивачка просила зобов’язати 

відповідача  укласти з нею трудовий договір та в обґрунтування своїх 

позовних вимог зазначила, що нею було подано заяву до начальника відділу 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної 

адміністрації з письмовою заявою про призначення її на посаду методиста 

відділу освіти. Однак листом за підписом начальника відділу освіти їй було 

відмовлено в укладенні трудового договору з посиланням на обмеження, 

передбачене ст. 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» (наразі Закон України «Про запобігання корупції). Рішенням 

Новосанжарського районного суду Полтавської області від 26 травня 2014 

року позов було задоволено [53]. 

Проте з рішенням суду не погодився начальник відділу освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації. Він  

подав на нього апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду першої 

інстанції скасувати та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні 

позовних вимог у повному обсязі. Обґрунтовуючи вимоги апеляційної 

скарги, апелянт зазначає, що суд першої інстанції не з’ясував всіх обставин 

справи, неправильно оцінив докази, які мають значення для вирішення 

справи, оскільки відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії корупції» (наразі Закон України «Про запобігання 

корупції) [32] відділ освіти сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної 

державної адміністрації надав вмотивовану відмову щодо 

працевлаштування. 
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Судова колегія, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення 

сторін, що з’явилися, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи 

апеляційної скарги, прийняла рішення апеляційну скаргу задовольнити  за 

наступних підстав. Задовольняючи позов про зобов’язання укласти 

трудовий договір, суд першої інстанції виходив з того, що посада методиста 

була вакантною, а відповідачем не доведено, що протягом року до дня 

припинення  функцій держави позивачка здійснювала відповідні 

повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття 

відповідних рішень щодо діяльності відділу освіти. Однак погодитись із 

таким висновком місцевого суду не можна, оскільки він не відповідає 

обставинам справи, а суд неправильно застосував норми матеріального та 

процесуального закону, оскільки позивачка звільнена з посади методиста 

районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Решетилівської районної державної адміністрації згідно з п. 7-1 ст. 36 

Кодексу законів про працю України, у зв’язку із набранням законної сили 

судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до 

відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням 

обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» (наразі Закон України «Про запобігання корупції) [53]. 

На час звернення позивачки із письмовою заявою про призначення її 

на посаду методиста відділу освіти, вона вже провела державну реєстрацію 

припинення своєї підприємницької діяльності, що підтверджується 

повідомленням реєстраційної служби Решетилівського районного 

управління юстиції. Листом за підписом начальника відділу освіти їй було 

відмовлено в укладенні трудового договору з посиланням на обмеження, 

викладене в ст. 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» (наразі Закон України «Про запобігання корупції), оскільки 

особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, які звільнилися з посади або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
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самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями 

незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї 

частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, здійснювали повноваження з контролю, нагляду 

або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих 

підприємств, установ чи організацій [32]. 

Як вбачається з матеріалів справи, постановою Решетилівського 

районного суду Полтавської області було встановлено, що дана особа, 

будучи посадовою особою іншого органу державної влади – Решетилівської 

державної районної адміністрації – та суб’єктом відповідальності за 

корупційні правопорушення, наділена владними повноваженнями і 

відповідно до посадової інструкції та положення відділу освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації здійснює 

загальне керівництво роботою районних методичних об’єднань, всіх 

структурних форм методичної роботи, організовує методичну роботу з 

педагогічними працівниками, організовує вивчення та всебічний аналіз 

виховної роботи в школах, готує по своїй лінії роботи проекти наказів, 

довідок, надає звітність, а також в період відпустки керівника виконує його 

обов’язки згідно з наказом. Те, що позивачка здійснювала повноваження з 

контролю, нагляду та підготовки відповідних рішень щодо діяльності 

відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної 

адміністрації, було підтверджено відповідними наказами [53]. 

Зважаючи на викладені обставини, колегія суддів дійшла висновку, 

що в укладенні трудового договору було відмовлено правомірно, оскільки 

не скінчився річний термін з дня припинення діяльності особи, пов’язаної з 

виконанням функцій держави. З цих підстав колегія суддів прийняла 

рішення про скасування рішення Новосанжарського районного суду 

Полтавської області і постановила нове рішення про відмову у задоволенні 
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позовних вимог [53]. Відповідно, апеляційна скарга начальника відділу 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної 

адміністрації була задоволена. 

Отже, проаналізувавши та узагальнивши вищесказане, пропонуємо 

виділити наступні види трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів [54]: 

1) за суб’єктами врегулювання: зовнішні трудоправові заходи; 

внутрішні трудоправові заходи (самостійне врегулювання особою, щодо 

якої має місце конфлікт інтересів); 

2) залежно від характеру конфлікту інтересів: трудоправові заходи 

при виникненні конфлікту інтересів, який не має постійного характеру 

(усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 

інтересів); трудоправові заходи при виникненні конфлікту інтересів, який 

має постійний характер та пов’язаний з конкретним повноваженням особи 

(перегляд обсягу службових повноважень особи); трудоправові заходи за 

постійного характеру конфлікту інтересів (переведення та звільнення з 

посади);  

3) залежно від встановленої вимоги щодо згоди працівника: 

трудоправові заходи, які потребують згоди працівника на їх застосування 

(наприклад, переведення на іншу посаду); трудоправові заходи, що не 

потребують такої згоди (звільнення); 

4) за підставами застосування: звільнення працівника у випадку 

порушення обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; переведення і 

звільнення працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи 

близьких осіб; переведення і звільнення працівника у зв’язку з наявністю 

конфлікту інтересів. 
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Висновки до розділу 1 

 

Обґрунтовано своєчасність і актуальність аналізу сучасного стану 

наукової розробки проблем запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів у трудовому праві, зважаючи на те, що комплексні й сучасні 

дослідження із зазначеної проблематики в трудовому праві практично 

відсутні і питання природи та стану корупції, її негативних наслідків, 

механізмів та інструментів запобігання й протидії корупції, врегулювання 

конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності за корупційні 

правопорушення і, відповідно, вдосконалення організаційно-правових засад 

їх реалізації не втрачають своєї значимості на сучасному етапі розвитку 

суспільно-правових відносин.  

Акцентовано увагу саме на сучасному стані наукової розробки й 

останніх наукових працях з проблематики запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві, адже за часів 

незалежності України антикорупційне законодавство та антикорупційна 

політика, а також система органів, покликаних їх реалізовувати, зазнали 

чимало кардинальних змін, не кажучи вже про радянський і дорадянський 

історичні періоди розвитку нашої держави. При цьому саме на сучасний 

період припали численні реформи правоохоронних органів і державних 

інститутів, етап гармонізації національного законодавства з нормами та 

стандартами Європейського Союзу, пов’язаний із взятим курсом на 

євроінтеграцію. 

Підкреслено, що при дослідженні сучасного стану наукової розробки 

проблем запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у 

трудовому праві не можна обмежуватися виключно сферою трудового 

права, адже остання тісно пов’язана з іншими галузями права та інших 

суспільних наук (державне управління, адміністративне право, політологія, 

фінансове право, кримінальне право та ін.). Науковці, акцентуючи увагу на 

тому або іншому аспекті антикорупційної політики чи діяльності, прямо чи 



68 

 

опосередковано торкаються й окремих питань власне трудового права, 

зокрема трудової дисципліни, врегулювання конфлікту інтересів та 

трудоправових заходів. 

Охарактеризовано сучасні наукові праці з проблем запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві  та суміжних 

з ним галузях права (О.А. Банчук, С.М. Булах, О.Ю. Бусол, І.М. Ваганова, 

С.О. Конєва, К.О. Кузьміна, С.В. Рівчаченко, С.С. Рогульський, 

Б.В. Романюк, С.С. Серьогін, А.М. Юшко та інші науковці). 

Визначено поняття трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів, під яким слід розуміти комплекс 

специфічних дій, процедур та засобів, які застосовуються з метою 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у передбачених 

чинним законодавством випадках та з визначених підстав у формі зміни 

умов трудового договору або його припинення стосовно конкретної особи – 

суб’єкта, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Дане визначення рекомендовано закріпити у ст. 1 Закону України 

«Про запобігання корупції» при визначенні основних термінів з 

досліджуваної проблематики. 

Сформульовано основні ознаки трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів, до яких віднесено наступні:  

1) регулюються як загальними, так і спеціальними нормами трудового 

правами – спеціальна процедура застосування трудоправового заходу, 

встановлена Законом України «Про запобігання корупції», має відповідати 

та узгоджуватися із загальною процедурою, передбаченою Кодексом 

законів про працю, деталізуючи останню;  

2) перелік суб’єктів застосування трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів визначено законодавчо (ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції»);  
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3) застосовуються роботодавцем (керівником) або на вимогу осіб, які 

не є сторонами трудового договору, а також законодавчо передбачені 

можливості й відповідні заходи для самостійного запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів;  

4) альтернативність (застосовуються відповідно до передбачених 

законом підстав, виду та характеру конфлікту інтересів, залежно від 

суб’єкта прийняття рішення про застосування трудоправового заходу тощо);  

5) характеризуються специфічними процедурами та порядком 

здійснення;  

6) прямо пов’язані з настанням відповідальності (та її видом) за 

порушення вимог чи обмежень, установлених Законом України «Про 

запобігання корупції», вчинення корупційного правопорушення чи 

пов’язаного з ним;  

7) передбачають зміну умов трудового договору або його припинення;  

8) звільнення як трудоправовий захід правомірний у випадку 

ухвалення вироку про притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення корупційного правопорушення або винесення відповідної 

постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (під час 

провадження – відсторонення від виконання посадових обов’язків) тощо. 

Уточнено та охарактеризовано основні види трудоправових заходів 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів за рядом таких 

критеріїв:  

1) за суб’єктами врегулювання: зовнішні трудоправові заходи; 

внутрішні трудоправові заходи (самостійне врегулювання особою, щодо 

якої має місце конфлікт інтересів);  

2) залежно від характеру конфлікту інтересів: трудоправові заходи 

при виникненні конфлікту інтересів, який не має постійного характеру 

(усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 

інтересів); трудоправові заходи при виникненні конфлікту інтересів, який 
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має постійний характер і пов’язаний з конкретним повноваженням особи 

(перегляд обсягу службових повноважень особи); трудоправові заходи за 

постійного характеру конфлікту інтересів (переведення та звільнення з 

посади);  

3) залежно від встановленої вимоги щодо згоди працівника: 

трудоправові заходи, які потребують згоди працівника на їх застосування 

(наприклад, переведення на іншу посаду); трудоправові заходи, що не 

потребують такої згоди (звільнення);  

4) за підставами застосування: звільнення працівника у випадку 

порушення обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; переведення і 

звільнення працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи 

близьких осіб; переведення і звільнення працівника у зв’язку з наявністю 

конфлікту інтересів. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНА ТА СВІТОВА ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ І ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ 

ІНТЕРЕСІВ ТРУДОПРАВОВИМИ ЗАХОДАМИ 

 

2.1 Історико-правовий генезис запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами 

 

На шляху становлення та розвитку демократії і відповідно фактичній 

реалізації основоположних принципів законності та верховенства права в 

Україні гальмуючим чинником об’єктивно є корупція як складне соціально-

правове явище, що негативно впливає на діяльність держави, бізнесу та 

громадськості. Проблема запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів не є новою у вітчизняному правовому полі, і її вирішення на 

кожному етапі державотворення та впровадження реформ у цій сфері 

відбувається з урахуванням історико-правового генезису запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів. 

На сьогодні актуальним шляхом запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів є застосування трудоправових заходів, нормативно-

правове підґрунтя яких зазнало чисельних змін за часів незалежності 

України і наразі не позбавлене недоліків. Тому саме історико-правовий 

аналіз запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами сприятиме їх подальшому розвитку та 

вдосконаленню на підставі врахування позитивних і негативних моментів в 

історичному досвіді використання можливостей трудового законодавства у 

безпосередній антикорупційної діяльності держави. 

Окремі аспекти історико-правового генезису запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів висвітлювали у своїх наукових працях 

О.Ю. Бусол, І.М. Ваганова, Є.В. Вандін, С.А. Задорожний, С.О. Конєва, 

К.О. Кузьміна, А.В. Линник, М.І. Мельник, Є.В. Невмержицький, 
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Б.В. Романюк, М.І. Хавронюк, Г.І. Чанишева, А.М. Юшко, М.О. Ярошенко, 

О.М. Ярошенко та інші науковці. Проте історико-правовий генезис 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів саме 

трудоправовими заходами окремо й комплексно не досліджувався, що 

обумовлює актуальність і своєчасність наукових пошуків у даному 

напрямку. 

Слід погодитися, що впродовж тривалого часу корупція залишається 

однією з найбільших проблем України, котра призводить до руйнації 

системи цінностей суспільства, тотальної недовіри до органів державної 

влади, негативних економічних наслідків, поширення нерівності та 

уповільнення зростання доходів населення, і є нагальною темою постійних 

дебатів як української, так і міжнародної спільноти [55]. З початку 1990-х 

років, як констатує І.І. Беззуб, урядами України вживалися заходи з 

розроблення стратегії подолання корупції в державі, для чого приймалися 

відповідні документи у формі державних програм, планів, концепцій тощо, 

але антикорупційне законодавство проголошувало декларативні гасла й 

передбачало неадекватні санкції, які не могли служити заходом 

стримування вчинення злочинів потенційними корупціонерами. Такі заходи 

жодним чином не вплинули на стан та рівень корупції, який з кожним роком 

тільки збільшувався [56]. Тому цілком підтримуємо автора в тому, що дієва 

протидія корупції неможлива без послідовних, спланованих і 

скоординованих дій, об’єднаних однією концепцією, оскільки корупція як 

системне явище потребує й системного підходу в її подоланні. 

Впродовж історії незалежної України проблема корупційних 

правопорушень неодноразово знаходила відображення в різних юридичних 

документах, які періодично змінювали один одного. Поява нових 

законодавчих положень, співставлення цих документів, як зазначають 

М.О. Ярошенко та З.Ю. Шевчук, вимагають окремого наукового аналізу 

[57, с. 39]. 

У цьому контексті доречно зауважити, що саме історичний (історико-
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правовий) підхід сприяє дослідженню того чи іншого явища або процесу в 

генезисі їхнього виникнення, становлення й розвитку з урахуванням 

специфічних особливостей і закономірностей. Неможливо пізнати 

сучасність поза історичним контекстом, який пов’язує сучасні явища і 

процеси з тими, які їх випереджали [58, с. 110-113]. На цьому ж 

справедливо наголошує і Р.І. Рузавін, підкреслюючи, що історичний процес 

є не простою сукупністю подій минулого, а системним, цілісним поглядом 

на минуле, у якому події взаємопов’язані, через що виникає спадкоємність в 

історії, і стає можливим виділення етапів того чи іншого історичного 

процесу [59, с. 99]. 

Як бачимо, історичний (історико-правовий) підхід може бути 

використаний задля поглибленого розуміння сутності проблематики 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами та уможливлення обґрунтування пропозицій і рекомендацій її 

вирішення на сучасному етапі. 

На нашу думку, історико-правовий генезис запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами в Україні має 

своїм початком проголошення незалежності України та триває й досі. 

Подібної позиції дотримується і більшість науковців, які досліджують 

історичну складову в тих чи інших аспектах запобігання корупції, адже 

початком державотворення України в її сучасному розумінні є саме 

проголошення незалежності та визнання суверенітету держави. У той же час 

серед науковців не сформувалося єдиного підходу власне до періодизації. 

Так, наприклад, К.О. Кузьміна, характеризуючи історичний генезис 

правової регламентації припинення трудових правовідносин із працівником 

як захід запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією 

правопорушенням, виокремлює такі три історичні періоди: 

1) до червня 2011 року (першим спеціальним актом у системі 

антикорупційного законодавства став Закон України «Про боротьбу з 

корупцією» від 05 жовтня 1995 року, яким були закладені правові й 
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організаційні засади запобігання корупції, виявлення і припинення її 

проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, 

усунення наслідків корупційних діянь); 

2) липень 2011 року – жовтень 2014 року (Закон України «Про засади 

запобігання і протидії  корупції», прийнятий 07 квітня 2011 року, уточнив і 

розширив перелік осіб, які визнаються суб’єктами відповідальності за 

корупційні правопорушення; започатковується ведення Єдиного 

державного  реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 

установлюються більш жорсткі обмеження, спрямовані на запобігання і 

протидію корупції, недодержання яких є у визначених законодавством 

випадках окремою підставою розірвання трудового договору); 

3) листопад  2014 року – до сьогодення (прийняття Закону України 

«Про запобігання корупції» з метою комплексного реформування системи 

запобігання цьому негативному явищу відповідно до міжнародних 

стандартів та успішних практик іноземних держав з відповідним внесенням 

змін до Кодексу законів про працю України; приділення більшої уваги 

питанням запобігання корупції в діяльності юридичних осіб тощо) [44, с. 

61-66]. 

Проте, на наш погляд, автор здійснює періодизацію досить 

узагальнено, відштовхуючись лише від трьох спеціальних законів щодо 

запобігання корупції, прийнятих у різні часи. Ми ж вважаємо необхідним 

деталізувати дані етапи істрично-правового генезису, що особливо важливо 

при розгляді трудоправових заходів запобігання корупції і вирішення 

конфлікту інтересів. 

На відміну від попереднього автора, С.А. Задорожний пропонує 

виокремити п’ять етапів становлення й розвитку антикорупційного 

законодавства в Україні, а саме: 

1) початково-перехідний (1991-1995 рр.) – до прийняття першого 

Закону України «Про боротьбу з корупцією»; 

2) накопичувально-адаптаційний (1995-2006 рр.) – ратифіковано 
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більшість міжнародних нормативних актів щодо боротьби з корупцією 

(Конвенцію ООН проти корупції, Кримінальну конвенцію про боротьбу з 

корупцією тощо); український парламент поступово, хоча й достатньо 

хаотично, напрацьовував відповідну законодавчу базу; входження України 

до Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО); 

3) імітаційний (2006 р. – початок 2014 р.) – у результаті глибинних 

соціально-політичних потрясінь та революційних подій першого Майдану 

боротьба з корупцією на загальнодержавному рівні досить швидко набрала 

обрисів імітації; 

4) постмайданний (2014 р. – перша половина 2016 р.) – на хвилі 

перемоги Революції гідності проблематика боротьби з корупцією вийшла на 

передній план політичного порядку денного, активно почали прийматися 

антикорупційні нормативно-правові акти (проте одночасно загальний рівень 

корупції в державі почав знову зростати); 

5) системний (від середини 2016 р.) – фактично прийнято всі 

нормотворчі рекомендації Ради Європи, створено спеціалізовані 

антикорупційні органи, запроваджено електронне декларування – загалом  

створено повноцінну систему антикорупційного державного 

регулювання [60, с. 88-90]. 

Проте не можемо погодитися із занадто широким за часовою ознакою 

третім етапом, а також із створенням повноцінної системи 

антикорупційного державного регулювання, на якій акцентує увагу автор в 

описі п’ятого (системного) етапу, оскільки вважаємо його незавершеним за 

відсутності, зокрема, антикорупційної стратегії не лише на перспективу, але 

й на теперішній період, неузгодженості діяльності новоутворених 

антикорупційних органів тощо. 

Зазначене вище обумовлює уточнення й деталізацію етапів історико-

правового генезису запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів трудоправовими заходами в результаті її комплексного аналізу. 

Так, Н.Ю. Задирака та К.В. Берднікова слушно зазначають, що в 



76 

 

перші роки незалежності України основними документами, котрі 

регламентували протидію корупції, були радянські Кримінальний кодекс та 

Кодекс про адміністративні правопорушення із змінами та доповненнями 

[61, с. 274]. Тобто в той час про нормативне закріплення запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами 

мова не йшла. Відповідних норм у тогочасному Кодексі законів про працю 

не було передбачено. 

У 1994 році була утворена Комісія з питань боротьби з організованою 

злочинністю та корупцією, а в грудні того ж року Верховна Рада України 

розпочала розгляд проекту Закону України «Про боротьбу з корупцією», 

який остаточно ухвалила в жовтні 1995 року. Заслуговує на схвальну оцінку 

те, що в ст. 1 вказаного вище Закону було надано визначення явища 

корупції як діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

спрямованої на протиправне використання наданих їм повноважень для 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. При цьому 

законодавець виділив такі корупційні діяння: 

1) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, 

послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання 

предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно 

нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості; 

2) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 

кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого 

майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених 

чинним законодавством [62].  

У ст. 2 Закону України «Про боротьбу з корупцією» було визначено 

суб’єктів корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з 

корупцією:  

1) державні службовці;  

2) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-
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прем’єр-міністри, міністри;  

3) народні депутати України, депутати Верховної  Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних у 

містах, районних, обласних рад;  

4) посадові особи місцевого самоврядування;  

5) військові посадові особи Збройних Сил України та інших 

військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби) (із 

змінами, внесеними згідно із законами № 171/97-ВР від  03.04.1997, № 90-

IV ( 90-15 ) від 11.07.2002; у редакції Закону № 3490-IV ( 3490-15 ) від 

23.02.2006) [62].  

Як бачимо, даний перелік є дуже обмеженим у сучасному розумінні 

суб’єктів, на яких розповсюджується дія антикорупційного законодавства. 

У ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» встановлювалися 

спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на 

попередження корупції. Особи, які претендували на зайняття посад в 

системі державної служби або на виконання інших функцій держави, мали 

бути попередженими про встановлені щодо них обмеження. Відповідно, у 

розділі ІІІ Закону України «Про боротьбу з корупцією» (статті 7-12) 

врегульовувалося питання відповідальності за корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов’язані з корупцією [62], зокрема адміністративна 

відповідальність. Можливості боротьби з корупцією трудоправовими 

заходами не передбачалися в рамках окресленого Закону. У Кодексі законів 

про працю України аналогічно на той час не розглядалися підстави 

припинення трудових правовідносин із працівником уразі корупційних і 

пов’язаних із корупцією правопорушень. 

У контексті дослідження даного історичного періоду слушним 

вважаємо зауваження М.І. Мельника з приводу того, що обмеження, 

спрямовані на запобігання корупції з боку окремих категорій службовців, 

передбачались і низкою спеціальних законів України, в багатьох із яких 
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обмеження одного й того ж виду були сформульовані по-різному, 

дублювалися щодо певних категорій службовців, що свідчило про 

нормативно-правову невпорядкованість [63, с. 391]. Крім того, доречно 

підкреслити, що перший спеціальний Закон України «Про боротьбу з 

корупцією» зазнав численних змін, пов’язаних передусім із виокремленням 

нових суб’єктів боротьби з корупцією. 

У 2001 році із прийняттям нового Кримінального кодексу України від 

05 квітня 2001 року № 2341-III [64], окрім адміністративної 

відповідальності, було передбачено й кримінальну відповідальність, 

врегульовану положеннями розділу XVII «Злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг». 

У 2005-2006 рр. Кабінетом Міністрів України було ратифіковано 

основні міжнародні нормативно-правові документи, що, на нашу думку, у 

значній мірі посприяло розвитку можливостей позиціонування 

трудоправових заходів як заходів запобігання корупції. Мова, зокрема, йде 

про наступні з них: 

1) Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 [65]; 

2) Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції [66]; 

3) Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією [67] і 

Додатковий протокол до Конвенції [68]. 

Доречно зауважити, що вже на той час у Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції були закладені такі засади використання 

трудоправових засобів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів: 

1) сприяння розробці стандартів і процедур, призначених для 

забезпечення добросовісності в роботі  відповідних приватних юридичних 

осіб, у тому числі кодексів поведінки для правильного, добросовісного та 

належного здійснення діяльності підприємцями  й представників всіх 

відповідних професій та запобігання виникненню конфлікту інтересів, а 
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також для заохочення використання добросовісної  комерційної  практики у 

відносинах між комерційними підприємствами та в договірних відносинах 

між ними й державою; 

2) запобігання виникненню конфлікту інтересів шляхом установлення 

обмежень щодо професійної діяльності у приватному секторі колишніх 

державних службовців після виходу у відставку або на пенсію, тощо [66]. 

З даного приводу варто погодитися з Є.В. Вандіним у тому, що 

міжнародні акти-документи утворюють базис у системі правового 

регулювання антикорупційної діяльності в Україні. Проте, як наголошує 

автор, недостатньо лише ратифікувати основоположні міжнародні 

документи, більш необхідним є практичне впровадження принципів, 

загальних засад, визначених у цих актах [11, с. 46]. У зв’язку з цим було 

розроблено та подано до Верховної Ради України проекти законів України 

«Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність 

юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 

за корупційні правопорушення». Проте на прийняття першого із вказаних 

законів пішло близько трьох років, тоді як інші два так і не були доведені до 

логічного завершення. 

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 

11.06.2009 № 1506-VI визначив основні  засади запобігання та протидії 

корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, 

відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень 

шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 

прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. У ст. 1 вказаного вище 

Закону  офіційно трактується поняття конфлікту інтересів як реальних або 

таких, що видаються реальними, протиріч між приватними інтересами 

особи та  її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення 

чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень 
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[69]. Уточнюються й інші терміни, встановлюються принципи запобігання 

та протидії корупції.  

У ст. 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

від 11.06.2009 № 1506-VI деталізується та розширюється перелік суб’єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення, до якого належать 

наступні:  

1) особи,  уповноважені  на  виконання  функцій  держави  або органів 

місцевого самоврядування: а) Президент України,  Голова Верховної Ради 

України та його заступники,  Прем’єр-міністр України та інші члени 

Кабінету Міністрів України, Голова Служби  безпеки України, Генеральний 

прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової  

палати, Уповноважений Верховної  Ради України з прав людини, Голова 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; б) народні депутати України, депутати 

Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад; 

в) державні службовці; г) посадові особи місцевого самоврядування; 

ґ) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань; д) судді Конституційного 

Суду України, професійні судді, народні засідателі і присяжні; е) особи 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової 

міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів 

цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України; є) посадові особи і працівники органів прокуратури, 

дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби; ж) 

посадові та службові особи інших органів державної влади;  

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених  на  виконання функцій держави або органів місцевого 

самоврядування: а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не 

зазначені в пункті 1 частини першої  цієї  статті,  але одержують заробітну 

плату за рахунок Державного чи місцевого бюджету; б) члени 
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окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій; в) керівники 

громадських організацій, які частково фінансуються з Державного чи 

місцевого бюджету; г) помічники-консультанти народних депутатів України 

та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими 

особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за 

рахунок Державного чи місцевого бюджету; ґ) особи, які не є державними 

службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають 

публічні послуги (аудитори, нотаріуси,  експерти,  оцінювачі, арбітражні  

керуючі, незалежні посередники  чи  члени  трудового  арбітражу під час 

розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а також у 

встановлених законом випадках інші особи); д) посадові особи  іноземних 

держав (особи, які обіймають посади  в законодавчому, виконавчому, 

адміністративному або судовому органі іноземної  держави, а також  інші 

особи,  які здійснюють функції держави  для  іноземної держави, зокрема 

для державного органу або державного підприємства); е) посадові особи 

міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які 

інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені);  

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких 

обов’язків в юридичних особах, а також фізичні особи-підприємці;  

4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання 

від них особами, зазначеними в пунктах 1-2 частини першої цієї статті, або 

за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди;  

5) юридичні особи – у визначених законом випадках [69]. 

До новел Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» К.О. Кузьміна справедливо відносить законодавчу норму (ст. 6 

Закону), що стосується обмеження щодо роботи близьких осіб [44, с. 40], 

відповідно до якої особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«ж» п. 1 та 

підпунктах «а» і «б» п. 2 ч. 1 ст. 2 цього Закону, не можуть мати у 
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безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо 

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

Відповідно, особи, які претендують на зайняття таких посад, зобов’язані 

повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про 

працюючих у цьому органі близьких їм осіб. У разі ж виникнення обставин, 

що порушують вимоги ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції», відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів 

щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в 

зазначений термін ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи 

або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин 

підлягають переведенню у встановленому порядку на іншу посаду, що 

виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого 

переведення, особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади [69]. 

Як бачимо, в Законі України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» було вперше за часи незалежної України закріплено можливості 

стосовно запобігання та протидії корупції шляхом застосування 

трудоправових заходів (переведення, звільнення). 

Також заслуговує на увагу і ст. 7 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії корупції», де були встановлені обмеження щодо 

осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Так, установлені 

обмеження щодо осіб, зазначених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 2 цього Закону, 

зберігаються протягом двох років після звільнення  таких осіб з посад або 

припинення ними в установленому порядку діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, органів місцевого  самоврядування,  якщо  

обов’язки цих осіб на новій посаді у приватному секторі безпосередньо 

пов’язані з функціями, які виконували особи, перебуваючи на попередній 

посаді [69]. 

Окрему ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії 
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корупції» було присвячено й питанню врегулювання конфлікту інтересів, 

відповідно до якої особи, зазначені в пп. 1, 2 ч. 1 ст. 2 цього Закону, 

зобов’язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості 

виникнення конфлікту інтересів [69]. Проте законодавець не конкретизував, 

які саме заходи мають бути застосовані у даному випадку. 

Наступним етапом вдосконалення антикорупційного законодавства в 

Україні можна вважати 2010 рік, коли до Верховної Ради України було 

подано новий проект Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», на основі якого згодом було прийнято Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI. У цьому 

Законі аналогічно до попередніх відбувалося уточнення понятійного 

апарату та суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення (в бік 

розширення). Були визначені й суб’єкти, які здійснюють заходи щодо 

запобігання і протидії корупції. 

Уточнено також обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування (ст. 10). Так, особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 4 цього 

Закону, які звільнилися з роботи (служби) або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється: 

1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у 

сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи 

організаціями незалежно від форми власності або фізичними особами-

підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, 

протягом року до дня припинення виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду 

або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих 

підприємств, установ чи організацій або фізичних осіб-підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 
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інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень, крім випадків, установлених законом; 

3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в 

тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в 

якому (яких) вони працювали [70]. 

Також у ст. 14 «Урегулювання конфлікту інтересів» Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 

3206-VI було встановлено, що особи, зазначені у п. 1 та підпунктах «а», «б» 

п. 2 ч. 1 ст. 4 цього Закону, зобов’язані: 

1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості 

виникнення конфлікту інтересів; 

2) невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього 

керівника про наявність конфлікту інтересів [70]. 

Як бачимо, заходи врегулювання конфлікту інтересів так і 

залишилися не охарактеризованими на законодавчому рівні, проте, на 

відміну від попередньої редакції Закону, був закріплений обов’язок 

невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про 

наявність конфлікту інтересів. 

Крім того, у ст. 22 встановлювалися особливості звільнення з роботи 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Так, особа, якій повідомлено 

про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає 

відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, 

визначеному законом. А особа, щодо якої складено протокол про 

адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено 

Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання 

службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, 

підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду 

справи судом (у разі закриття провадження у справі про адміністративне 

корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу 

адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових 
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повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного 

прогулу, пов’язаного з таким відстороненням). При цьому в загальному 

випадку особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням 

обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з роботи 

(служби) у триденний строк з дня отримання органом державної влади, 

органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, 

організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної 

сили, якщо інше не передбачено законом. Про звільнення особи з посади у 

зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, 

пов’язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який 

постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення 

адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державної служби. Порядок інформування центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

служби, про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до 

відповідальності за корупційне правопорушення, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України [70]. 

Отже, трудоправові заходи запобігання корупції та врегулювання 

конфлікту інтересів знайшли своє нормативне закріплення в оновленому 

антикорупційному законодавстві. 

Слід зауважити й те, що в Законі України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI було більш чітко 

окреслено види відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 21). 

Зокрема за вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в ч. 1 ст. 

4 цього Закону, притягуються до кримінальної, адміністративної, цивільно-
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правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом 

порядку. Більш того, встановлювалося, що відомості про осіб, яких 

притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, 

крім відомостей про особовий склад органів, що провадять оперативно-

розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, вносяться 

до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції 

України [70]. 

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення, порядок його формування та ведення було 

затверджено наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 

[71]. Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за таке 

правопорушення вносяться до Єдиного державного  реєстру  протягом  3-х 

робочих днів з  дня  надходження до Міністерства юстиції України від 

кадрової служби  державного  органу, органу  влади  АРК, органу місцевого  

самоврядування, а  також підприємства, установи чи організації, посадові 

особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, 

електронної й завіреної в установленому порядку  паперової  копії  наказу  

про  накладення дисциплінарного стягнення.  

Окрім вищерозглянутих кроків антикорупційної реформи того часу не 

можна не відзначити Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 

роки, ухвалену Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року 

№ 1001/2011[72]. Проте, як справедливо зазначає І.І. Беззуб, вiдсутнiсть   

усупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану ефективності 

стратегії та невизначеність алгоритму моніторингу й оцінювання виконання 

програмного документа стали основними причинами неналежного 

виконання Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки як 

основного програмного документа в антикорупцiйнiй сфері [56]. 

У зв’язку з цим продовжувала й надалі удосконалюватися 

нормативно-правова база із запобігання корупції та врегулювання 
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конфлікту інтересів. Так, було ухвалено Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 17 травня 2012 

року, який набув чинності 13 червня 2012 року. 

Внесено також суттєві доповнення у трудове законодавство. Зокрема 

статтю 36 Кодексу законів про працю України, яка регламентує підстави 

припинення трудового договору, було доповнено такою підставою, як 

набуття законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника 

притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення. Цю ж 

статтю доповнено нормою, яка встановлює триденний строк (з дня 

одержання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

підприємством, установою, організацією копії відповідного судового 

рішення, яке набуло законної сили), впродовж якого особа підлягає 

звільненню з роботи у разі корупційного правопорушення [38]. Ці новели 

сприяли полегшенню роботи кадрових служб, оскільки раніше поставало 

питання, за якою статтею Кодексу законів про працю України звільняти 

працівників за вчинення корупційних правопорушень [73]. 

У зв’язку з ухваленням Верховною Радою України 14 травня 2013 

року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації державної антикорупційної політики» перебування  

всупереч вимогам Закону України «Про засади запобігання і протидії  

корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи визнається  

підставою  розірвання  трудового договору з ініціативи роботодавця (п. 4 ч. 

1 ст. 41 Кодексу законів про працю України) [38]. 

Як бачимо, до антикорупційного законодавства України вносилися 

неодноразові зміни з метою його вдосконалення та приведення у 

відповідність з міжнародними стандартами. Варто погодитися з 

Є.Я. Хариною в тому, що в Україні наразі налічується понад 100 

нормативних актів, дію яких спрямовано на вирішення проблеми 

запобігання корупції. Проте наявність такої великої кількості актів зовсім не 
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свідчить про те, що існуюча система є досконалою та ефективною. 

Зазначені документи приймалися за різних часів різними уповноваженими 

органами з різною метою, тому досить часто в них відстежується 

відсутність єдиної концепції боротьби з корупцією [74, с.181]. 

Якісно нового розвитку дана сфера набула після перемоги Революції 

гідності 2013-2014 років. 14 жовтня 2014 року був підписаний новий 

антикорупційний Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII  

[32]. Даний Закон більш повно визначив антикорупційні обмеження (розділ 

IV «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням») та заходи із запобігання й урегулювання конфлікту 

інтересів (розділ V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»). 

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 

№ 1700-VII передбачається, що за вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень винні особи притягуються до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової  чи  дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку. Особа, яка вчинила корупційне 

правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, але судом не 

застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 

або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до 

дисциплінарної відповідальності. Обмеження щодо заборони особі, 

звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за 

корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з 

виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, або такою, що 

прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за 

вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом [32]. 

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, 

пов’язану з виконанням таких функцій, забороняється протягом року з дня 
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припинення  відповідної  діяльності  укладати  трудові  договори 

(контракти) з юридичними особами приватного права або з фізичними 

особами-підприємцями, якщо ці особи протягом року до дня припинення 

ними виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування 

здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи 

прийняття відповідних рішень щодо діяльності зазначених юридичних осіб 

або фізичних  осіб-підприємців [32]. 

У зв’язку з прийняттям зазначеного вище Закону були внесені й 

відповідні зміни до Кодексу законів про працю України [38], а саме: 

1) підстави припинення трудового договору, які встановлені в ч. 1 

ст. 36 Кодексу, доповнено наступною підставою (п. 7-1 ч. 1 ст. 36): 

укладення трудового договору всупереч вимогам Закону України  «Про 

запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим 

чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи 

місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення; 

2) підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу визнано перебування всупереч вимогам Закону 

України «Про запобігання корупції» в прямому підпорядкуванні у близької 

особи (п. 4 ч. 1 ст. 4); 

3) підставою припинення трудового договору є набрання законної 

сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення 

від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до 

іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п. 

7 ч. 1 ст. 36 Кодексу). При цьому у випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 

ч. 1 ст. 36 Кодексу, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з 

дня отримання органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, підприємством, установою, організацією копії 

відповідного судового рішення, яке набрало законної сили. 

Як справедливо відзначає М.А. Дунай, припинення трудового 

договору у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту) всупереч 
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вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для 

осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року 

з дня її припинення є відносно новою підставою [75], обумовленою ст. 26 

Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до якої, особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (див. частину першу статті 3 Закону України «Про 

запобігання корупції»), які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, забороняється в тому числі протягом року з дня 

припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) 

[32]. 

Наступним кроком у напрямку боротьби з корупцією стало прийняття 

нової антикорупційної стратегії держави на 2014-2017 рр., яка дістала своє 

закріплення в Законі України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 

жовтня 2014 року № 1699-VII [76], а також у низці інших важливих 

нормативно-правових актів, а саме: Законі України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII [77]; 

Законі України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682-VII 

[78] тощо. У цей же історичний для нашої держави період було утворено 

ряд нових антикорупційних органів: Національне агентство з питань 

запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратуру, Бізнес-омбудсмен. 

У той же час термін, на який було розраховано антикорупційну 

стратегію (2014-2017 роки), вичерпався, а нову стратегію не прийнято й 

досі, хоча у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону України «Про 

Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки» № 8324 від 26.04.2018 [79]. 

Наразі в урядових кулуарах презентовано проект нової Антикорупційної 

стратегії, яка має бути спрямована на максимальне переведення послуг в 
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онлайн та охоплювати напрямки з найбільшими корупційними ризиками. 

Оскільки ініціатива президента В.О. Зеленського «Держава у смартфоні» 

передбачає переведення максимальної кількості послуг в онлайн, з 

проявами корупції можна боротися саме цифровими технологіями [80]. 

Планується, що антикорупційна реформа отримає новий поштовх уже цієї 

осені, а новий парламент зможе взяти за основу запропонований проект 

стратегії. 

Отже, узагальнюючи вищенаведене, можемо стверджувати, що 

сучасну нормативну базу запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів трудоправовими заходами становлять:  

1) Конституція України; 

2) Кодекс законів про працю України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс 

України тощо; 

2) закони України «Про запобігання корупції», «Про державну 

службу», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про 

Національне антикорупційне бюро України», «Про очищення влади» та 

інші; 

3) Указ Президента України «Про Порядок проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»; 

4) постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 

Закону України «Про очищення влади», «Про затвердження Порядку 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 
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5) Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні  правопорушення, затверджене наказом Міністерства юстиції 

України; накази спеціалізованих антикорупційних органів та інші 

підзаконні нормативно-правові акти; 

6) міжнародні нормативно-правові документи: Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції, Цивільна конвенція Ради Європи про 

боротьбу з корупцією, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи 

про боротьбу з корупцією тощо. 

У результаті проведеного дослідження доходимо висновку, що 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами характеризується тривалим історико-правовим генезисом, 

обумовленим впливом наступних чинників [81]:  

1) виникненням, становленням та розвитком національної 

антикорупційної нормативно-правової бази; 

2) впливом міжнародних антикорупційних стандартів; 

3) зміною поглядів на роль трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів; 

4) закріпленням взаємодоповнюючих та взаємообумовлених зв’язків 

законодавства про працю та антикорупційного законодавства; 

5) рівнем ефективності державного управління загалом та діяльності 

уповноважених органів у сфері запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів зокрема; 

6) рівнем забезпечення можливостей практичного правозастосування 

у досліджуваній сфері тощо. 

Вважаємо доцільним виділити наступні етапи історико-правового 

генезису запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами [82]: 

1) 1991-1995 рр. – період початкового формування антикорупційного 

законодавства, створення перших антикорупційних органів, визначення 
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сутності та суб’єктів корупційних діянь із прийняттям Закону України «Про 

боротьбу з корупцією» від 05 квітня 1995року № 356/95-ВР, встановленням 

спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб та 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення 

(можливості боротьби з корупцією саме трудоправовими заходами 

нормативно не передбачалися);  

2) 1996-2004 рр. – період внесення поточних змін до Закону України 

«Про боротьбу з корупцією», які переважно стосувалися уточнення 

антикорупційних органів та суб’єктів корупційних діянь, закріплення 

кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у зв’язку з 

прийняттям нового Кримінального кодексу України (відсутнє 

позиціонування трудоправових заходів як заходів запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів); 

3) 2005-2008 рр. – період закладення підґрунтя для запровадження 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів (ратифікація основних міжнародних нормативно-правових 

документів із запобігання та боротьби з корупцією, у яких вже на той час 

розглядалися окремі трудоправові заходи запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів); 

4) 2009-2010 рр. – період запровадження трудоправових заходів в 

антикорупційному правовому полі (оновлення антикорупційного 

законодавства із прийняттям Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції» від 11.06.2009 № 1506-VI, яким розширюється перелік 

суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, закріплюються 

обмеження щодо роботи близьких осіб і вперше описуються трудоправові 

заходи у випадку їх порушення (переведення, звільнення); 

5) 2011-2013 рр. – період розвитку трудоправових заходів запобігання 

корупції та врегулювання конфлікту інтересів (прийняття нового Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 

року № 3206-VI, де було визначено обмеження щодо осіб, які звільнилися з 
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посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування, та окремі аспекти врегулювання конфлікту 

інтересів, закріплено особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення; статтю 36 КЗпП України, яка регламентує 

підстави припинення трудового договору, було доповнено такою підставою, 

як набуття законної сили судовим рішенням, відповідно до якого 

працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення; 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи 

визнається підставою  розірвання  трудового договору з ініціативи 

роботодавця (п. 4 ч. 1 ст. 41 КЗпП України); передбачено кримінальну, 

адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за 

корупційні правопорушення; створено Єдиний державний реєстр осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення); 

6) 2014-2017 рр. – період кардинального оновлення антикорупційного 

законодавства та системи антикорупційних органів із прийняттям Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, де 

повно визначено антикорупційні обмеження та заходи із запобігання й 

урегулювання конфлікту інтересів, і відповідним внесенням змін до КЗпП 

України, а саме: а) підстави припинення трудового договору доповнено 

наступною підставою: укладення трудового договору всупереч вимогам 

Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які 

звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, протягом року 

з дня її припинення (п. 7-1 ч. 1 ст. 36); б) підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи власника розширено за рахунок такої норми: 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» 

в прямому підпорядкуванні у близької особи (п. 4 ч. 1 ст. 4); в) п. 7 ч.1 ст. 36 

Кодексу доповнено положенням, відповідно до якого підставою припинення 

трудового договору є набрання законної сили вироком суду, яким 
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працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з 

випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке 

виключає можливість продовження даної роботи, тощо; 

7) 2018 рік – до сьогодні – період нових викликів, систематизації 

антикорупційного законодавства та розробки нової антикорупційної 

стратегії держави, налагодження роботи системи антикорупційних органів, 

підвищення ефективності їх практичної діяльності, у тому числі і в 

напрямку подальшого розвитку трудоправових заходів запобігання корупції 

та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

 

2.2 Зарубіжний досвід запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів трудоправовими заходами 

 

Запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами є рушійною силою ефективного реформування 

системи державного управління та національної економіки за різними 

напрямами. 

Свідченням цього є і результати соціологічного опитування громадян, 

здійснене Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва та Центром 

О. Разумкова, у яких чи не найбільшу зацікавленість  стосовно питань 

державного управління викликає саме проблема подолання корупції (65,2% 

респондентів). При цьому більшість експертів вказали на неуспішність 

антикорупційної реформи через відсутність її наочних результатів та 

відверту конкуренцію між антикорупційними органами [83]. 

Більш того, у 2018 році в глобальному рейтингу «Індекс сприйняття 

корупції» від Transparency International Україна посіла 120 місце, що значно 

гірше, аніж у країн-сусідів. Зокрема у зазначеному рейтингу Польщі 

належить 60 місце, Румунії – 47, Угорщині – 46, Білорусі – 44, Молдові – 33. 
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За винятком Росії, у даному рейтингу Україна стала найкорумпованішою 

країною Європи [84, 85]. 

Тому, як слушно зазначає С.А. Задорожний, практика тих держав, де 

вдалося створити такі механізми, які дозволили обмежити корупцію 

масштабами, що не являють собою серйозної небезпеки для нормального 

функціонування державного апарату, де структурні перетворення дали 

найвищі результати і тим самим створили передумови для успішного 

економічного зростання, викликає постійний інтерес у науковців і 

політиків [60, с. 141]. Не можна не погодитися з думкою автора щодо 

доцільності вивчення та окреслення шляхів імплементації відповідного 

досвіду в Україні. 

При цьому зауважимо, що до вказаних держав належать країни, які 

виступають постійними лідери вищерозглянутого рейтингу Transparency 

International, а саме: Данія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, 

Сінгапур, Норвегія, Нідерланди, Канада, Люксембург, Німеччина, 

Великобританія [85] та інші.  

Окремі аспекти зарубіжного досвіду запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами висвітлювали 

у своїх працях такі науковці: О.А. Банчук, О.Ю. Бусол, І.П. Жигалкін, 

С.В. Ківалов, С.О. Конєва, К.О. Кузьміна, М.І. Мельник, 

Є.В. Невмержицький, С.В. Рівчаченко, М.І. Хавронюк, О.М. Ярошенко та 

інші. Проте дані наукові спроби були або фрагментарними, або 

обмежувалися вивченням лише деяких видів трудоправових заходів за 

відсутності комплексного бачення проблеми. Тому актуальним і своєчасним 

є дослідження зарубіжного досвіду запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів трудоправовими заходами. 

У контексті окресленої вище проблематики слід звернути увагу на 

окремі моделі запобігання корупції, що сформувалися в тих чи інших 

державах, які доречно виокремлює Є.В. Невмержицький, а саме: 
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1) західноєвропейську, яка  характеризується низьким рівнем 

корупції, високим рівнем цивільної культури та правосвідомості, 

сприйняттям суспільством корупції як певної аномалії, пов’язаної з 

порушенням закону (Нідерланди, Франція, Фінляндія, Швейцарія); 

2) азіатську, яка характеризується зв’язком корупції з історією, 

культурою, традиціями функціонування держави, а також тісним 

переплетінням корупційних відносин з іншими соціальними відносинами; 

3) африканську, що передбачає так званий «продаж» влади групі 

основних економічних кланів, які або домовилися між собою, або 

політичними засобами забезпечують надійність їх існування і, відповідно, 

деградацію економіки (забезпечення інтересів вузької олігархічної групи і 

задоволення лише найголовніших потреб населення з метою уникнення 

соціальних потрясінь); 

4) латиноамериканську, котрій притаманне надання урядом 

можливостей «тіньовим» і криміналізованим секторам економіки досягти 

могутності, що порівнюється з державною («держава у  державі») [3, с. 76]. 

У той же час, на сьогодні не існує як чітко визначеного єдиного 

розуміння сутності та змісту корупції у всіх правових системах, так і єдиної 

виробленої практики запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів. Але прояви корупції та конфлікту інтересів, що виникають як у 

державному, так і приватному секторах, турбують громадськість у багатьох 

країнах світу. 

При цьому цілком погоджуємося з В.М. Соловйовим у тому, що 

корупція притаманна кожному суспільству і кожній державі, але, як 

свідчить світова практика, наслідки впливу корупції є більш негативними в 

державах перехідного періоду, у яких політична,економічна, соціальна та 

інші системи перебувають у стані трансформації [86, с. 33]. В Україні, на 

жаль, деякі складові національної економіки та системи державного 

управління і досі знаходяться в «стані трансформації». 
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Як зазначається в Керівництві Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку щодо вирішення конфліктів інтересів на 

державній службі, громадяни очікують від посадових осіб державних 

органів чесного, справедливого і неупередженого виконання своїх 

службових обов’язків, що уряд забезпечить умови, при яких приватні 

інтереси, ділові та інші зв’язки державних чиновників не зможуть 

скомпрометувати механізм прийняття державних рішень або підірвати 

авторитет системи державного управління, оскільки основна задача урядів і 

державних установ – це служіння інтересам суспільства [87, с. 1-2]. 

Відповідно, вимоги суспільства до уряду постійно зростають, тому 

неефективні заходи із запобігання корупції та невирішені конфлікти 

інтересів з боку державних чиновників здатні похитнути довіру громадян до 

інститутів державної влади в цілому. 

У зв’язку з вищесказаним, Організація Економічного Співробітництва 

та Розвитку серед низки варіантів позитивного вирішення конфлікту 

інтересів акцентує увагу, в тому числі, й на трудоправових заходах, а саме: 

1) переведенні державної посадової особи на посаду, яка передбачає 

виконання функцій, не пов’язаних з конфліктом інтересів; 

2) перегляді та зміні кола обов’язків і функцій державної посадової 

особи; 

3) звільненні державної посадової особи з посади, що передбачає 

виконання конфліктної функції як приватної особи; 

4) звільненні державної посадової особи із посади в державному 

органі управління [87, с. 10-11] тощо. 

Загалом же європейські політики, спрямовані на запобігання корупції, 

передбачають використання різноманітних інструментів і стратегій, які 

об’єднуються у такі чотири категорії:  

1) «структура» – структурні умови, які включають не тільки політичні 

зобов’язання та етичне лідерство, але й стратегії та політики, розроблені з 

метою уникнення значної нерівності, створення загальної та широкої 
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довіри, поширення позитивного соціального капіталу і розбудови 

високоякісної демократії (доцільні структурні умови для свого застосування 

вимагають певних конституційних умов, оскільки високоякісна демократія 

охоплює відповідні принципи громадського контролю і політичної 

рівності); 

2) «попередження» – інструменти запобігання, які включають в себе 

ефективну правову систему, працюючі кодекси професійної поведінки, 

дієву систему підзвітності, кар’єрну і посадову державну службу, засновану 

на можливостях кар’єрного зростання та оцінки досягнень, та механізми 

професійної соціалізації, зокрема щодо етичних і демократичних цінностей; 

3) «виявлення і розслідування» – інструменти виявлення і 

розслідування, які включають в себе координаційний орган в якості 

«спостерігача», гарячі лінії й програми захисту інформаторів, дієву мережу 

спеціалізованих державних  обвинувачів, достатньо спеціалізовану судову 

владу, а також загальних інспекторів і ревізорів; 

4) «застосування каральних санкцій» – інструменти каральних 

санкцій, які включають в себе кримінальне законодавство, дисциплінарні 

системи, процедури забезпечення економічної відповідальності та 

адміністративні санкції [88, с. 9]. 

Слід підкреслити, що врегулювання конфлікту інтересів є одночасно і 

частиною структурної системи (допомагають демократичній системі 

творити загальну довіру, забезпечувати відкритість уряду для його 

ретельної  громадської  перевірки), і частиною запобіжної стратегії 

(регуляторні акти щодо запобігання конфлікту інтересів, кодекси поведінки, 

законодавство про недопущення порушень стандартів професійної 

поведінки державних посадових осіб, правила утримання від голосування й 

стандартні процедури зняття кандидатур тощо є дуже ефективним підходом 

до запобігання корупції), і складовою виявлення й розслідування корупції 

(декларування доходів та інші інструменти можуть значною мірою 

допомогти у виявленні корупційної практики), й інструментами покарання 
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(в деяких країнах конфлікт інтересів розглядається як карний злочин, а в 

інших – передбачено різноманітні санкції за порушення законів та правил 

щодо запобігання конфлікту інтересів). 

Найважливішими ж інструментами запобігання та уникнення 

конфлікту інтересів за даними дослідження політики і практик запобігання 

конфлікту інтересів у країнах ЄС, проведеного Організацією Економічного 

Співробітництва і Розвитку, визнаються наступні: 

1) обмеження суміщення посад; 

2) декларування персональних доходів;  

3) декларування сімейного доходу;  

4) декларування особистого майна;  

5) декларування сімейного майна;  

6) декларування подарунків;  

7) безпека  та контроль за доступом до внутрішньої інформації;  

8) декларування особистого інтересу щодо управління контрактами;  

9) декларування особистого інтересу стосовно рішень, які 

приймаються;  

10) декларування особистого інтересу щодо участі у розробці або 

наданні політичних рекомендацій; 

11) оприлюднення декларацій щодо доходів і майна; 

12) обмеження і контролювання роботи у підприємницьких 

структурах або інших структурах після звільнення з державної посади;  

13) обмеження і контроль за отриманням подарунків та інших видів 

винагород; 

14) обмеження і контроль за одночасним займанням посад за 

сумісництвом; 

15) застосування права на самовідвід або стандартні процедури 

звільнення державних посадових осіб від виконання посадових обов’язків, 

якщо участь в обговоренні або прийнятті конкретного рішення може 

викликати конфлікт інтересів;  
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16) персональні та родинні обмеження на права власності щодо 

активів приватних компаній; 

17) відокремлення активів або шляхом продажу частки участі у 

приватній компанії чи інвестиції, або через довірче управління активами 

[88, с. 10]. 

Як бачимо, за традицією країн Європи, зокрема Європейського 

Союзу, трудоправові заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів займають вагому частку в наведеному вище переліку. 

Цікаво зазначити, що у Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, 

Туреччині та Японії обмеження щодо осіб, які припинили державну службу, 

діють упродовж двох років, у Норвегії – протягом шести місяців, у Канаді – 

упродовж одного року для службовців та протягом двох років для міністрів 

(але для вищих посадових осіб, працівників міністерств встановлено 

обмеження на здійснення лобістської діяльності упродовж п’яти років з дня 

припинення служби). У Франції діє заборона для службовців протягом 

п’яти років після припинення служби брати фінансову участь у діяльності 

приватних підприємств, які мали контакти з органом, в якому вони 

працювали [89]. 

Усі особи, які діють від імені органів державного управління, мають 

утримуватися від участі у здійсненні акту управління або укладання 

адміністративної угоди, якщо вони мають особистий інтерес у рішенні, яке 

приймається (наприклад, шляхом прийняття рішення незалежною третьою 

стороною, утримання від голосування, відмови від обговорення чи 

отримання документів та іншої інформації, що стосується особистих 

інтересів особи). Звільнення з посади є найбільш серйозним 

адміністративним покаранням за порушення правил щодо уникнення 

конфлікту інтересів в країнах Європейського Союзу. Зокрема правилами 

більшості країн передбачено звільнення державних службовців і суддів. 

Члени ж уряду й особи, що обіймають політичні посади за призначенням, 



102 

 

можуть бути також покарані звільненням з посади у Франції, Угорщині, 

Латвії, Польщі, Португалії та Іспанії [88, с. 11-18]. 

Розглянемо детальніше особливості запобігання корупції та 

вирішення конфлікту інтересів трудоправовими заходами в окремих 

країнах. 

Так, позитивною практикою вважаємо укладення спеціальних 

антикорупційних трудових договорів у Данії як обов’язкової умови під час 

працевлаштування. Відповідно до такого договору покладається обов’язок 

на працівника не пропонувати та не приймати хабарі, а у випадку його 

порушення роботодавець має право звільнити такого працівника, 

поставивши спеціальну відмітку в особовій справі [90, с. 167]. На наш 

погляд, такий підхід є виправданим, адже він дає можливість потенційним 

роботодавцям, працівникам і контрагентам бачити так звану «корупційну 

історію» тієї чи іншої особи. 

Не менш цікавим є й досвід Великої Британії, що разом з Данією 

належить до найменш корумпованих країн. Британський підхід до 

запобігання корупції та вирішення конфлікту інтересів відомий здавна, адже 

Закон про боротьбу з корупцією в цій країні був прийнятий ще у 1989 році. 

Крім того, суттєвою рисою запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів трудоправовими заходами у цій країні є той факт, що корупційні 

правопорушення та конфлікт інтересів позиціонуються з точки зору 

етичних стандартів професійної поведінки державних службовців, 

закріплених, у тому числі, в нормативному документі «Сім принципів 

публічного життя», який ухвалювався кількома урядами підряд, набувши 

статусу «еталону оцінки стандартів публічного життя» [88, с. 19]. 

Достатньо простим, але в той же час високоефективним вважаємо 

німецький підхід до запобігання корупції та вирішенні конфлікту інтересів, 

в основі якого лежить концепція, згідно з якою кожний державний 

службовець зобов’язаний повідомити про наявність у нього будь-яких 

особистих інтересів (матеріальних або нематеріальних), які можуть 
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об’єктивно розцінюватися іншими суб’єктами як такі, що вірогідно 

чинитимуть вплив на публічні дії [88, с. 22-23]. При цьому практична 

реалізація цієї концепції підкріплюється належними нормативно-правовими 

засадами запровадження таких умов. 

Так, і в Португалії основою контролю «невідповідностей» і 

«перешкод» у діяльності посадовця є декларація, яку він має подати до 

Конституційного Суду із зазначенням відсутності таких «невідповідностей» 

і «перешкод», що стосуються професійної діяльності, займаної посади і 

виконуваних посадових функцій. Відповідно, Конституційний Суд 

розглядає, перевіряє і застосовує встановлені законом санкції стосовно 

порушень норм щодо запобігання «невідповідностей». У випадку ж 

неподання державним службовцем такої декларації протягом 60 днів з дати 

прийняття на посаду, Конституційний Суд надсилає йому повідомлення, у 

якому встановлюється додатковий 30-денний термін (під загрозою втрати 

посади) [88, с. 20]. Цікаво, що такий документ подається саме до 

Конституційного Суду (а не до окремого антикорупційного органу), який 

заздалегідь поінформований щодо прізвищ усіх службовців та дат їхнього 

вступу на посади секретаріатами, у яких вони виконують свої функції. 

Окрім розглянутих заходів, цікаво відзначити, що, наприклад, у 

Трудовому кодексі Литовської Республіки передбачено право роботодавця 

розірвати трудовий договір з працівником без його попередження у випадку 

грубого (навіть одноразового) порушення ним своїх трудових обов’язків. 

«Грубим» є, у тому числі, й порушення вимог і обмежень, встановлених 

законодавством, використання службового становища з метою отримання 

незаконних доходів для себе або для інших осіб тощо [91]. 

У ст. 136 Трудового кодексу Литовської Республіки встановлено, що 

трудовий договір підлягає розірванню без попередження, в тому числі у 

наступних випадках: 
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1) при набранні законної сили рішенням суду, відповідно до якого 

працівник піддається покаранню, у зв’язку з яким він не може 

продовжувати роботу; 

2) якщо працівник одноразово грубо порушує трудові обов’язки 

(стаття 235 Кодексу). А саме згідно зі ст. 235 Кодексу до грубого 

порушення трудових обов’язків належать:  

а) використання посадового становища для отримання незаконних 

доходів для себе або для інших осіб або з інших особистих спонукань, а 

також самоуправство або бюрократизм; 

б) діяння, що мають ознаки крадіжки, шахрайства, привласнення чи 

розтрати майна, прийняття незаконної винагороди, незважаючи на те, що за 

ці діяння працівник не притягувався до кримінальної або адміністративної 

відповідальності [91], тощо. 

Вважаємо такий захід ефективним у випадку саме запобігання 

корупції та виникнення конфлікту інтересів, а також як засіб формування 

«антикорупційної» свідомості та культури в публічній сфері та приватному 

бізнесі. 

Натомість у трудовому та антикорупційному законодавстві 

Республіки Білорусь передбачено закріплення факту непідписання або 

порушення державним службовцем письмових зобов’язань щодо вжиття 

передбачених законодавством заходів з недопущення корупції як підстави 

припинення трудового договору з ініціативи роботодавця [92, 93], що також 

вважаємо позитивним досвідом у запобіганні корупції та врегулюванні 

конфлікту інтересів трудоправовими заходами. 

Так, у ст. 47 Трудового кодексу Республіки Білорусь серед додаткових 

підстав припинення трудового договору з деякими категоріями працівників 

за певних умов закріплюються такі підстави, як:  

1) одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником 

організації (відокремленого підрозділу) та його заступниками, головним 

бухгалтером та його заступниками; 
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2) непідписання або порушення працівником, який є державним 

посадовою особою, письмового зобов’язання щодо дотримання обмежень, 

передбачених законодавством про боротьбу з корупцією [92], та інші.  

Також доречно звернути увагу й на положення ст. 27 Трудового 

кодексу Республіки Білорусь щодо обмеження спільної роботи близьких 

родичів. Забороняється, зокрема, спільна робота в одній і тій же державній 

організації (відокремленому підрозділі) на посаді керівника, головного 

бухгалтера (його заступників) і касира осіб, які перебувають між собою в 

близькій спорідненості чи є свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, 

сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх робота 

пов’язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю 

одного з них іншому [92]. Більше того, заборона, передбачена цією статтею, 

може встановлюватися і в недержавних організаціях за рішенням власника, 

що цілком виправдано в сучасних умовах господарювання. 

Питання запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами порушується і в законодавстві про працю 

Республіки Казахстан. Доцільно підкреслити, що відповідно до ст. 54 

Трудового кодексу Республіки Казахстан однією з підстав припинення 

трудового договору з ініціативи роботодавця є вчинення корупційного 

правопорушення державним службовцем, що виключає можливість його 

подальшої роботи згідно з судовим актом [94]. 

Відповідно до вимог і обмежень, що випливають із положень Закону 

Республіки Казахстан «Про боротьбу з корупцією», вчинення особами, 

уповноваженими на виконання державних функцій або прирівняними до 

них корупційного правопорушення, якщо воно не містить ознак 

кримінально караного діяння, тягне пониження в посаді, а в разі відсутності 

вакантної нижчестоящої посади – накладення в установленому законом 

порядку дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну 

службову відповідність. Повторне ж вчинення будь-якого подібного 

правопорушення протягом року після накладення дисциплінарного 
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стягнення за перше правопорушення тягне звільнення з посади або 

звільнення від виконання державних функцій в установленому законом 

порядку. Проте за вчинення окремо визначених корупційних 

правопорушень передбачено звільнення з посади або припинення виконання 

державних функцій в установленому законом порядку при першому ж 

скоєнні правопорушення [95]. 

При цьому, як слушно звертає увагу Б.О. Оспанова, розглядаючи 

звільнення з роботи як крайній захід, що застосовується до працівника за 

вчинення корупційного правопорушення, законодавець встановив ряд умов, 

при яких звільнення може бути визнано правомірним. На цій підставі 

працівник може бути звільнений лише за наявності його провини, 

встановленої відповідним судовим актом. Крім того, дана норма 

поширюється не на всіх працівників, а тільки на суб’єктів корупційних 

правопорушень, передбачених Законом «Про боротьбу з корупцією» [96, 

с. 192]. 

Цілком погоджуємося з автором у тому, що через недосконалість 

розглянутих вище норм права виникає ряд проблем при правозастосуванні. 

Так, законодавець чітко не визначив, які саме судові акти необхідні для 

звільнення працівника за цією підставою, адже при притягненні до 

кримінальної відповідальності за корупційне правопорушенні виноситься 

вирок суду, а при притягненні за таке правопорушення до адміністративної 

відповідальності – постанова [96, с. 192].  

І загалом зауважимо, що через відсутність однозначності в 

трактуванні тих чи інших норм антикорупційного законодавства та 

законодавства про працю, а також наявність низки спеціальних законів і 

підзаконних нормативно-правових актів, що передбачають припинення 

трудового договору з працівником, котрий вчинив корупційне 

правопорушення, суттєво ускладнюється практичне правозастосування. 

Крім того, відповідно до ст. 11 Закону Республіки Казахстан «Про 

боротьбу з корупцією» посадові та інші особи, уповноважені на виконання 
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державних функцій, і особи, прирівняні до них, не можуть займати посади, 

що знаходяться в безпосередній підлеглості посадам, які займають їх 

близькі родичі (батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені, рідні брати та 

сестри, дідусі, бабусі, онуки) або чоловік (дружина), за винятком випадків, 

передбачених законом. Тому особи, які порушують вимоги цієї статті, якщо 

вони добровільно протягом трьох місяців з моменту виявлення зазначеного 

порушення його не усунуть, підлягають переведенню на посади, що 

виключають таку підпорядкованість, а при неможливості такого 

переведення один із цих службовців підлягає звільненню з посади або 

звільненню від зазначених функцій [95]. При цьому особи, звільнені з даних 

підстав, мають право вступу на державну й іншу службу, пов’язану з 

виконанням державних або прирівняних до них функцій, в інші органи, 

організації. 

Отже, в результаті проведеного дослідження зарубіжного досвіду 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами приходимо до ряду висновків.  

По-перше, вважаємо, що в сучасній юридичній науці спроби 

дослідження зарубіжного досвіду запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів саме трудоправовими заходами були фрагментарними 

чи обмежувалися вивченням лише деяких видів трудоправових заходів за 

відсутності комплексного бачення проблеми. Тому актуальним і своєчасним 

є дослідження зарубіжного досвіду запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів трудоправовими заходами з акцентом на доцільності 

вивчення та окреслення шляхів імплементації в Україні досвіду країн-

лідерів рейтингу сприйняття корупції Transparency International. 

По-друге, охарактеризовано спільні риси трудоправових заходів 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у країнах Європи і, 

передусім, Європейського Союзу, що полягають у наступному:  

1) встановленні для державних службовців ряду обмежень: а) щодо 

роботи за сумісництвом; б) щодо інших можливостей  працевлаштування у 
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державному та приватному секторах для тих, хто постійно працює на 

оплачуваній виборній посаді в органах місцевого самоврядування; 

в) обмеження і контролювання роботи у недержавному або неурядовому 

секторах після звільнення з державної посади;  

2) передбаченні підстав для переведення на іншу посаду та звільнення 

з посади як крайнього трудоправового заходу врегулювання конфлікту 

інтересів;  

3) обов’язку повідомлення (декларування) уповноваженого органу 

щодо можливого конфлікту інтересів тощо. 

По-третє, охарактеризовано зарубіжний досвід запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами та виділено 

наступні можливості його впровадження в Україні [97]: 

1) обов’язковою умовою під час працевлаштування має бути 

укладення спеціального антикорупційного трудового договору, у випадку 

порушення якого роботодавець має право звільнити працівника, 

поставивши в особовій справі (і характеристиці) спеціальну відмітку, що дає 

уявлення щодо його «корупційної історії» (досвід Данії); 

2) нормативно-правове забезпечення запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами має бути 

послідовним і стабільним (досвід Великої Британії, де Закон про боротьбу з 

корупцією був прийнятий ще в 1989 році); 

3) запобігання корупції та уникнення конфлікту інтересів доречно 

позиціонувати в трудовій діяльності з точки зору невід’ємних етичних 

стандартів професійної поведінки державних службовців («Сім принципів 

публічного життя» у Великій Британії); 

4) обов’язок декларування наявних матеріальних або нематеріальних 

інтересів, які можуть бути розцінені іншими суб’єктами як такі, що чинять 

вплив (тиск) на публічні дії особи, має бути підкріплений ефективними 

нормативно-правовими засадами запобігання корупції та уникнення 

конфлікту інтересів (досвід Німеччини, Португалії); 
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5) кадрові служби мають своєчасно повідомляти уповноважений 

орган щодо прізвищ і дат вступу державних службовців на посаду, які в 

подальшому протягом законодавчо встановленого строку мають повідомити 

про відсутність у них конфлікту інтересів (досвід Португалії); 

6) доречним є закріплення в Кодексі законів про працю України права 

роботодавця припинити трудовий договір з працівником (без його 

попередження) у випадку навіть одноразового порушення законодавчо 

встановлених вимог і обмежень у сфері запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів, що є не лише ефективним 

трудоправовим заходом запобігання корупції та виникнення конфлікту 

інтересів, але й засобом формування «антикорупційної» свідомості та 

культури в публічній сфері та приватному бізнесі (досвід Литви); 

7) доцільним є закріплення в Кодексі законів про працю України як 

однієї з підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця 

факту непідписання державним службовцем зобов’язань щодо вжиття 

передбачених законодавством заходів з недопущення корупції або 

порушення письмових зобов’язань (досвід Республіки Білорусь) та інші. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Обґрунтовано значення історико-правового аналізу запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами, що 

полягає у забезпеченні їх подальшого розвитку та вдосконалення на підставі 

врахування позитивних і негативних моментів в історичному досвіді 

використання можливостей трудового законодавства в безпосередній 

антикорупційній діяльності держави. 

Узагальнено сучасну нормативну базу запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами, яку 

становлять:  
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1) Конституція України; 

2) Кодекс законів про працю України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс 

України тощо; 

2) закони України «Про запобігання корупції», «Про державну 

службу», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про 

Національне антикорупційне бюро України», «Про очищення влади» та 

інші; 

3) Указ Президента України «Про Порядок проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»; 

4) постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 

Закону України «Про очищення влади», «Про затвердження Порядку 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 

5) Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні  правопорушення, затверджене наказом Міністерства юстиції 

України; накази спеціалізованих антикорупційних органів та інші 

підзаконні нормативно-правові акти; 

6) міжнародні нормативно-правові документи: Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції, Цивільна конвенція Ради Європи про 

боротьбу з корупцією, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи 

про боротьбу з корупцією тощо. 

Визначено ряд чинників, якими обумовлюється тривалий історико-
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правовий генезис запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами, а саме:  

1) виникнення, становлення та розвиток національної антикорупційної 

нормативно-правової бази; 

2) вплив міжнародних антикорупційних стандартів; 

3) зміна поглядів на роль трудоправових заходів запобігання корупції 

і врегулювання конфлікту інтересів; 

4) закріплення взаємодоповнюючих та взаємообумовлених зв’язків 

законодавства про працю та антикорупційного законодавства; 

5) рівень ефективності державного управління загалом та діяльності 

уповноважених органів у сфері запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів зокрема; 

6) рівень забезпечення можливостей практичного правозастосування у 

досліджуваній сфері тощо. 

Запропоновано виділити наступні етапи історико-правового генезису 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 

заходами: 

1) 1991-1995 рр. – період початкового формування антикорупційного 

законодавства, створення перших антикорупційних органів, визначення 

сутності та суб’єктів корупційних діянь із прийняттям Закону України «Про 

боротьбу з корупцією» від 05 квітня 1995року № 356/95-ВР, встановленням 

спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб й 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення 

(можливості боротьби з корупцією саме трудоправовими заходами 

нормативно не передбачалися);  

2) 1996-2004 рр. – період внесення поточних змін до Закону України 

«Про боротьбу з корупцією», які передбачали переважно уточнення 

антикорупційних органів та суб’єктів корупційних діянь; закріплення 

кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у зв’язку з 

прийняттям нового Кримінального кодексу України (відсутнє 
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позиціонування трудоправових заходів як заходів запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів); 

3) 2005-2008 рр. – період закладення підґрунтя для запровадження 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів (ратифікація основних міжнародних нормативно-правових 

документів із запобігання та боротьби з корупцією, у яких вже на той час 

розглядалися окремі трудоправові заходи запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів); 

4) 2009-2010 рр. – період запровадження трудоправових заходів в 

антикорупційному правовому полі (оновлення антикорупційного 

законодавства із прийняттям Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції» від 11.06.2009 № 1506-VI, яким розширюється перелік 

суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, закріплюються 

обмеження щодо роботи близьких осіб і вперше описуються трудоправові 

заходи у випадку їх порушення (переведення, звільнення); 

5) 2011-2013 рр. – період розвитку трудоправових заходів запобігання 

корупції та врегулювання конфлікту інтересів (прийняття нового Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 

року № 3206-VI, де було визначено обмеження щодо осіб, які звільнилися з 

посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування, та окремі аспекти врегулювання конфлікту 

інтересів, закріплено особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення; доповнення статті 36 КЗпП України, яка 

регламентує підстави припинення трудового договору, такою підставою, як 

набуття законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника 

притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення; визнання 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи 

підставою  розірвання  трудового договору з ініціативи роботодавця (п. 4 ч. 

1 ст. 41 КЗпП України); передбачення кримінальної, адміністративної, 



113 

 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за корупційні 

правопорушення; створення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення); 

6) 2014-2017 рр. – період кардинального оновлення антикорупційного 

законодавства та системи антикорупційних органів із прийняттям Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, де 

повно визначено антикорупційні обмеження та заходи із запобігання й 

урегулювання конфлікту інтересів і відповідним внесенням змін до КЗпП 

України, а саме: а) підстави припинення трудового договору доповнено 

наступною підставою: укладення трудового договору всупереч вимогам 

Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які 

звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, протягом року 

з дня її припинення (п. 7-1 ч. 1 ст. 36); б) підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи власника розширено за рахунок такої підстави: 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» 

в прямому підпорядкуванні у близької особи (п. 4 ч. 1 ст. 4); в) п. 7 ч. 1 ст. 

36 Кодексу доповнено наступною підставою: набрання законної сили 

вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від 

відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого 

покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи, тощо; 

7) 2018 р. – до сьогодні – період нових викликів, систематизації 

антикорупційного законодавства та розробки нової антикорупційної 

стратегії держави, налагодження роботи системи антикорупційних органів, 

підвищення ефективності їх практичної діяльності, у тому числі і в 

напрямку подальшого розвитку трудоправових заходів запобігання корупції 

та врегулювання конфлікту інтересів. 

Обґрунтовано, що в сучасній юридичній науці спроби дослідження 

зарубіжного досвіду запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів саме трудоправовими заходами були або фрагментарними, або 
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обмежувалися вивченням лише деяких видів трудоправових заходів за 

відсутності комплексного бачення проблеми. Тому актуальним і своєчасним 

є дослідження зарубіжного досвіду запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів трудоправовими заходами. Акцентовано увагу на 

доцільності вивчення та окреслення шляхів імплементації в Україні досвіду 

країн-лідерів рейтингу сприйняття корупції Transparency International. 

Охарактеризовано спільні риси трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів у країнах Європи, зокрема 

Європейського Союзу, що полягають:  

1) у встановленні для державних службовців ряду обмежень: а) щодо 

роботи за сумісництвом; б) щодо інших можливостей  працевлаштування у 

державному та приватному секторах для тих, хто постійно працює на 

оплачуваній виборній посаді в органах місцевого самоврядування; в) 

обмеження і контролювання роботи у недержавному або неурядовому 

секторах після звільнення з державної посади;  

2) у передбаченні підстав для переведення на іншу посаду та 

звільнення з посади як крайнього трудоправового заходу врегулювання 

конфлікту інтересів;  

3) в обов’язку повідомлення (декларування) уповноваженого органу 

щодо можливого конфлікту інтересів, тощо. 

Охарактеризовано зарубіжний досвід запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами та виділено 

наступні можливості його впровадження в Україні: 

1) обов’язковою умовою під час працевлаштування має бути 

укладення спеціального антикорупційного трудового договору, у випадку 

порушення якого роботодавець має право звільнити працівника, 

поставивши в особовій справі (і характеристиці) спеціальну відмітку, що дає 

уявлення щодо його «корупційної історії» (досвід Данії); 

2) нормативно-правове забезпечення запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами має бути 
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послідовним і стабільним (досвід Великої Британії, де Закон «Про боротьбу 

з корупцією» був прийнятий ще в 1989 році); 

3) запобігання корупції та уникнення конфлікту інтересів доречно 

позиціонувати в трудовій діяльності з точки зору невід’ємних етичних 

стандартів професійної поведінки державних службовців («Сім принципів 

публічного життя» у Великій Британії); 

4) обов’язок декларування наявних матеріальних або нематеріальних 

інтересів, які можуть бути розцінені іншими суб’єктами як такі, що чинять 

вплив (тиск) на публічні дії особи, має бути підкріплений ефективними 

нормативно-правовими засадами запобігання корупції та уникнення 

конфлікту інтересів (досвід Німеччини, Португалії); 

5) кадрові служби мають своєчасно повідомляти уповноважений 

орган щодо прізвищ і дат вступу державних службовців на посаду, які в 

подальшому протягом законодавчо встановленого строку мають повідомити 

про відсутність у них конфлікту інтересів (досвід Португалії); 

6) доречним є закріплення в Кодексі законів про працю України права 

роботодавця припинити трудовий договір з працівником (без його 

попередження) у випадку навіть одноразового порушення законодавчо 

встановлених вимог і обмежень у сфері запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів, що є не лише ефективним 

трудоправовим заходом запобігання корупції та виникнення конфлікту 

інтересів, але й засобом формування «антикорупційної» свідомості та 

культури в публічній сфері і приватному бізнесі (досвід Литви); 

7) доцільним є закріплення в Кодексі законів про працю України 

факту непідписання державним службовцем зобов’язань щодо вжиття 

передбачених законодавством заходів з недопущення корупції або 

порушення письмових зобов’язань як однієї з підстав припинення трудового 

договору з ініціативи роботодавця (досвід Республіки Білорусь) та інші. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДСТАВИ ЗМІНИ УМОВ І ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ І 

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

 

3.1 Звільнення працівника у випадку порушення обмеження після 

припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування 

 

Однією з підстав припинення трудового договору за п. 7-1 ч. 1 ст. 36 

чинного Кодексу законів про працю України є укладення трудового 

договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобігання 

корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення [38]. У 

даному випадку особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня 

отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

підприємством, установою, організацією копії відповідного судового 

рішення, яке набрало законної сили. 

Різноманітні аспекти та підстави звільнення досліджували такі 

науковці, як В.М. Андріїв (трудові спори у зв’язку із звільненням) [98], 

І.І. Бажан (забезпечення потреб у конкурентноздатних працівниках шляхом 

узгодження всіх елементів системи формування їх кваліфікації та її 

коригування) [99], О.С. Бондар (звільнення за невідповідність займаній 

посаді) [100], А.А. Бровій (адміністративні процедури звільнення 

персоналу, поняття та класифікація підстав припинення трудових відносин) 

[101], М.І. Іншин (захист від незаконного звільнення) [102], В.С. Ковригін 

(звільнення у зв’язку з розкраданням майна власника, звільнення як захід 

дисциплінарної відповідальності) [103, 104], І.М. Кравченко (звільнення у 

зв’язку з невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі) [105], 
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І.О. Кравченко (звільнення працівника за невідповідність займаній посаді) 

[106], Ю.І. Крегул (гарантії захисту працівника від незаконного звільнення) 

[107], С.В. Попов (звільнення за порушення дисципліни і законності) [108], 

Л.Ю. Прогонюк (звільнення за систематичне невиконання трудових 

обов’язків) [109], О.П. Рудницька (оплата часу вимушеного прогулу у разі 

незаконного звільнення або переведення на іншу роботу) [110], 

С.В. Селезень (припинення трудового договору за п. 2 ст. 41 Кодексу 

законів про працю України) [111], Ю.С. Тихонович (звільнення з ініціативи 

працівника) [112], О.В. Тищенко (проблеми укладення, зміни та припинення 

трудового договору) [113], А.М. Цапенко (звільнення у разі скасування 

допуску до державної таємниці) [114], Н.М. Швець (звільнення за 

аморальний проступок) [115], З.І. Шевчук (судовий захист за трудовим 

законодавством) [116], О.А. Шурин (звільнення при змінах в організації 

виробництва і праці) [117] та інші. Проте проблематика звільнення 

працівника саме у випадку порушення обмеження після припинення 

діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування, залишається дослідженою недостатньо. 

Безпосередньо вимоги для осіб, які звільнилися або іншим чином 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, містяться в ст. 26 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Так, особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, забороняється: 

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами-підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому 
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цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 

цих юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент 

припинення зазначеної діяльності [32]. 

При цьому порушення встановленого п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України 

«Про запобігання корупції» обмеження щодо укладення трудового договору 

(контракту) саме і є підставою для припинення відповідного договору. У 

разі виявлення таких порушень, Національне агентство з питань запобігання 

корупції звертається до суду для припинення трудового договору 

(контракту). 

Цікавою в контексті дослідження вважаємо пропозицію К.О. 

Кузьміної стосовно того, що законодавчого закріплення потребує норма, 

відповідно до якої громадянин, який обіймав посаду на державній службі 

або в органі місцевого самоврядування, протягом установленого строку 

після звільнення зі служби зобов’язаний при укладенні трудового договору 

надавати роботодавцеві відомості про останнє місце своєї служби і про 

перелік функцій, повноважень, закріплених за його колишньою посадою. 

Недотримання особою цієї умови, на переконання автора, має тягнути за 

собою припинення з нею трудових правовідносин, а роботодавцеві слід 

надати право на звернення до відповідного державного органу чи органу 

місцевого самоврядування за отриманням необхідної інформації [44, с. 157-

158]. Проте, на нашу думку, ефективніше створити загальний реєстр 
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колишніх посадовців, у якому б містилася подібна інформація, що 

дозволило б оптимізувати роботу в даному напрямку. 

Закріплені в ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» 

антикорупційні обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або іншим 

чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи 

місцевого самоврядування, є загальновизнаним міжнародним 

антикорупційним стандартом. Так, статтею 12 Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції [66] серед інструментів, спрямованих на 

запобігання корупції в приватному секторі, передбачено запобігання 

виникненню конфлікту інтересів шляхом установлення обмежень у 

належних випадках й на обґрунтований строк стосовно професійної 

діяльності колишніх державних посадових осіб у приватному секторі після 

їхнього виходу у відставку або на пенсію, якщо така діяльність або робота 

безпосередньо пов’язана з функціями, котрі такі державні посадові особи 

виконували в період їхнього перебування на посаді або за виконанням яких 

вони здійснювали нагляд. Необхідність впровадження подібного обмеження 

випливає і з Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2000) 10 

щодо кодексів поведінки публічних посадових осіб [89]. 

За своїм призначенням досліджувані антикорупційні обмеження є 

одним із засобів запобігання корупції, превентивним антикорупційним 

механізмом, що має на меті мінімізувати ризики виникнення конфлікту 

інтересів при переході службовця на іншу, не пов’язану з виконанням 

функцій держави роботу, мінімізувати випадки, коли особа у неправомірний 

спосіб створює особливо сприятливі умови для установ, підприємств, 

організацій, де вона планує працювати після залишення публічної служби 

або використовує на новій посаді службову інформацію чи інші можливості 

своєї колишньої посади на службі [118]. 

При цьому в українському законодавстві додержання обмежень 

особами, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, має бути 
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забезпечене високим рівнем доброчесності таких осіб. У свою чергу, 

забезпечення доброчесної поведінки публічних службовців, на думку 

А.В. Кухарук, є одним із завдань сучасної державної антикорупційної 

політики [89], із чим цілком погоджуємося. 

Аналізуючи викладені вище положення Закону України «Про 

запобігання корупції», не можна не окреслити коло осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які зазначені в 

п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону і, відповідно, на яких поширюються дані вимоги 

та обмеження. 

Так, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції» (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону) є: 

1) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-

міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники 

центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, 

Генеральний прокурор,  Голова Національного банку України, Голова та 

інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

2) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

3) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

4) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 

строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних 

закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі 
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військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової 

підготовки; 

5) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник 

Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи 

секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, 

інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи 

секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації 

України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді); 

6) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-

виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу 

органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро України; 

7) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного 

бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, 

державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

податкової політики та державної політики у сфері державної митної 

справи; 

8) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

9) члени Центральної виборчої комісії; 

10) поліцейські; 

11) посадові та службові особи інших державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим; 

12) члени державних колегіальних органів [32]. 

Як бачимо, коло працівників, яких може бути звільнено у випадку 

порушення обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, є досить значним. 

Враховуючи той факт, що на зазначених осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, розповсюджується дія не 
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лише загальних норм Кодексу законів про працю України та Закону 

України «Про запобігання корупції», але й спеціальних нормативно-

правових актів, які регламентують особливості правового статусу та 

діяльності того чи іншого суб’єкта, можна стверджувати, що на практиці 

можливі складнощі у правозастосуванні щодо припинення трудового 

договору за п. 7-1 ст. 36 чинного Кодексу законів про працю України. 

Так, наприклад, у рішенні Херсонського окружного адміністративного 

суду від 26 листопада 2018 року у справі № 2140/2005/18 було визнано 

протиправним та скасовано розпорядження голови Олешківської районної 

державної адміністрації Херсонської області про звільнення начальника 

відділу культури Олешківської районної державної адміністрації 

Херсонської області на підставі ч. 7-1 ст. 36 Кодексу законів про працю 

України [38] за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією [119]. Зокрема суд наголосив, що відносини, які виникають у 

зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби, 

регулюються Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII [120]. Тому, оскільки позивач (неправомірно звільнений 

начальник відділу культури Олешківської районної державної адміністрації 

Херсонської області) має статус державного службовця, припинення 

державної служби повинно здійснюватися на підставі вищенаведеного 

Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII 

і тільки у випадках, якщо цей Закон не передбачає підстави, за якою 

необхідно звільнити державного службовця, то застосовуються норми 

Кодексу законів про працю України. 

Також у рішенні відзначалося, що постановою Цюрупинського 

районного суду Херсонської області від 17.05.2018 у справі № 664/728/18, 

що набрала законної сили, позивач була визнана винною у вчиненні 

правопорушень, передбачених ч. І, ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення – неповідомлення особою у встановлених 

законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту 
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інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів. Тобто позивач вчинила адміністративне правопорушення [121], 

пов’язане з корупцією, що є підставою для припинення державної служби 

на підставі п. 3 ч. 1 ст. 84 Закону № 889-VIII [120], а не на підставі ч. 7-1 ст. 

36 Кодексу законів про працю України [38]. 

Також цікавим випадком у правозастосуванні є судова практика 

розгляду порушень, які допускаються під час притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень, пов’язаних із корупцією, які унеможливлюють у 

подальшому проведення законного звільнення з посади на підставі п. 7-1 ч. 

1 ст. 36 Кодексу законів про працю України. Так, у судовому засіданні 

розглядалася цивільна справа за позовом до Лубенської міської ради 

Полтавської області, комунального підприємства «Лубни-водоканал» 

Лубенської міської ради про визнання незаконними та скасування рішень, 

визнання незаконним та скасування розпорядження про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, визнання протиправним та скасування 

розпорядження про звільнення з посади, визнання протиправним та 

скасування наказу про звільнення з роботи, поновлення на роботі та 

стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (ухвала 

Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 30 березня 2018 

року у справі № 539/1496/17) [122]. 

Зокрема судом було встановлено наступне. Постановою Лубенського 

міськрайонного суду Полтавської області від 12.07.2017 ОСОБА_1 визнано 

винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних із 

корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-7, ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [121] (постановою Апеляційного суду 

Полтавської області від 31.10.2017 постанову Лубенського міськрайонного 

суду Полтавської області від 12.07.2017 залишено без змін) [122]. 

Відповідно до п. 7-1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України 

підставою припинення трудового договору є укладення трудового договору 
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(контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», 

встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, протягом року з дня її припинення. Також згідно з ч. 2 ст. 

36 Кодексу законів про працю України у випадках, передбачених пунктами 

7 і 7-1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, особа підлягає 

звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, 

організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної 

сили [38]. 

З матеріалів справи вбачається, що відповідач звільнив ОСОБА_1 

розпорядженням від 21.09.2017 на підставі п. 3 ст. 40 Кодексу законів про 

працю України за систематичне невиконання без поважних причини 

посадових обов’язків, тобто після прийняття постанови суду від 12.07.2017 

та під час набрання нею законної сили. Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 65 

Закону України «Про запобігання корупції» [32] особа, щодо якої складено 

протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, 

якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути 

відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника 

органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до 

закінчення розгляду справи судом. 

Таким чином, станом на час звільнення відповідачем позивача із 

посади розгляд справи судом відносно ОСОБА_1 про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, завершено не було, оскільки була 

відсутня постанова суду, що набрала законної сили. Викладене свідчить про 

те, що проведене відповідачем звільнення позивача з посади під час 

розгляду судом справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією, створило умови, які унеможливили проведення законного 

звільнення з роботи позивача на підставі п. 7-1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів 

про працю України [38], коли відповідна постанова суду набрала законної 
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сили. Натомість позивача було звільнено з посади з причин, які не пов’язані 

із вчиненням ним адміністративних правопорушень, які пов’язані з 

корупцією, та вказане звільнення визнано судом таким, що проведено 

незаконно та стало підставою для поновлення позивача на роботі [122]. 

Враховуючи вищесказане, суд ухвалив постанову про те, що 

інформацію стосовно порушень, допущених під час притягнення до 

адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення ним 

адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, які 

унеможливили проведення законного звільнення ОСОБА_1 з посади на 

підставі п. 7-1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, необхідно 

довести до відома Лубенської міської ради Полтавської області та 

Лубенського міського голови ОСОБА_4 для запобігання їх повторенню у 

майбутньому [122]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, доходимо висновку, що, 

враховуючи значне коло осіб, які згідно з чинним законодавством належать 

до категорії «осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування», на яких поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції» (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), і, відповідно, відмінності в їх 

правовому статусі, характері діяльності, виконуваних посадових функціях, 

сфері компетенції та владно-розпорядчого впливу на інших суб’єктів під час 

державної служби, а також сучасний невтішний стан корупційних 

правопорушень і конфліктів інтересів, підтверджений значною кількістю 

судових проваджень у цій сфері, неефективним є встановлення 

уніфікованого обмеження протягом року з дня припинення відповідної 

діяльності стосовно укладення трудових договорів (контрактів) для всіх 

категорій державних службовців [123]. 

Пропонуємо внести зміни до п. 1 ст. 26 Закону України «Про 

запобігання корупції» та п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного Кодексу законів про 

працю України, які передбачають ранжування даного строку у бік 

збільшення прямо пропорційно ступеню владних повноважень і сфері 
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впливу. У такому випадку доцільно також сформувати Державний реєстр 

посадовців, звільнених із державної служби та органів місцевого 

самоврядування, із зазначенням відповідних обмежень та строків їх дії і 

передбачити можливості доступу до нього потенційних роботодавців задля 

запобігання корупції та уникнення конфліктів інтересів. 

Окрім того, виходячи з поширеної судової практики вирішення спорів 

з приводу правомірності застосування тієї чи іншої підстави звільнення 

державних службовців, у тому числі за п. 7-1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про 

працю України, акцентовано увагу на доцільності узгодження загальних 

норм трудового права та спеціальних норм законодавства про державну 

службу і місцеве самоврядування. 

 

 

3.2 Переведення і звільнення працівника у випадку порушення 

обмеження спільної роботи близьких осіб 

 

Згідно з чинним антикорупційним законодавством України одним із 

обмежень, що застосовується з метою запобігання корупції та врегулювання 

конфлікту інтересів, є обмеження спільної роботи близьких осіб. 

Дане обмеження встановлене в ст. 27 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, де вказується, що особи, 

зазначені у підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких 

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

повноважень близьким їм особам [32]. 

З даного приводу слід уточнити, що: 

1) прямим підпорядкуванням є відносини прямої організаційної або 

правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через 

вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з 
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роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання 

вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням; 

2) близькими особами є особи, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (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, 

матір, 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 (ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції») [32]. 

Відповідно, у підпунктах «а», «в»-«з»  п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України 

«Про запобігання корупції» вказані наступні особи, на яких поширюється 

наведене вище обмеження: 

1) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-

міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники 

центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, 

Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та 

інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

2) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

3) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 

строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних 
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закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі 

військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової 

підготовки; 

4) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник 

Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи 

секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, 

інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи 

секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації 

України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді); 

5) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-

виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу 

органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро України; 

6) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного 

бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, 

державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

податкової політики та державної політики у сфері державної митної 

справи; 

7) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

8) члени Центральної виборчої комісії; 

9) поліцейські [32]. 

Як бачимо, законодавцем однозначно визначений закритий перелік 

суб’єктів, на яких розповсюджується дія обмеження спільної роботи 

близьких осіб. 

При цьому обмеження спільної роботи близьких осіб не поширюється 

на наступні категорії осіб: 

1) народних засідателів і присяжних; 
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2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з 

набуттям одним з них статусу виборної особи; 

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є 

районними центрами), а також гірських населених пунктах [32]. 

Тобто перебування суб’єкта, на якого розповсюджуються обмеження, 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції», у прямому 

підпорядкуванні у близької особи зумовлює виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та може призвести в подальшому до виникнення 

реального конфлікту інтересів. Відповідно, невиконання встановленого 

обмеження призводить і до порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Тому особи, які претендують на зайняття посад, перелічених у 

підпунктах «а», «в»-«з»   п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», про які йшлося вище,зобов’язані повідомляти керівництво 

органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому 

органі близьких їм осіб. 

При цьому доречно зауважити, що, окрім підприємств, установ, 

організацій державної форми власності, де порядок запровадження 

обмежень встановлюється законодавством, згідно з  Кодексом законів про 

працю України власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної 

роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є 

близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а 

також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням 

трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні 

один одному [38]. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо обмеження 

роботи близьких осіб, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів, 

спрямованих на усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо 

в зазначений термін ці обставини добровільно не будуть усунуті, відповідні 

особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення 
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обставин підлягають переведенню у встановленому порядку на іншу 

посаду, що виключає пряме підпорядкування. А в разі неможливості такого 

переведення, особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади [32]. 

Крім того, відповідно до ст. 41 Кодексу законів про працю України 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» 

у прямому підпорядкуванні у близької особи є однією із додаткових підстав 

розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов [38]. 

Зазначимо, що за загальними нормами трудового законодавства звільнення 

працівника не допускається в період тимчасової непрацездатності, під час 

перебування у відпустці тощо. 

Так, наприклад, матеріали справи № 234/4734/16-п, що знаходилася у 

провадженні Краматорського міського суду Донецької області, з приводу 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

свідчать не лише про порушення досліджуваного обмеження спільної праці 

близьких осіб, але й про унеможливлення звільнення підпорядкованої 

близької особи, яка перебувала в стані вагітності. Судом було встановлено, 

що розпорядженням Краматорського міського голови ОСОБА_1 призначено 

на посаду начальника управління освіти Краматорської міської ради, який 

відповідно до Положення про управління освіти Краматорської міської ради 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління, керівників 

комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до чинного 

законодавства, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на 

працівників управління, керівників і педагогічних працівників навчальних 

закладів та установ освіти. Наказом начальника управління освіти 

Краматорської міської ради ОСОБА_4 було переведено на посаду 

завідуючої дошкільного навчального закладу № 82, яка є дочкою ОСОБА_1. 

При цьому відповідно до посадової інструкції завідувача дитячого 

дошкільного закладу № 82 ОСОБА_4 вона підпорядковується 
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безпосередньо начальнику відділу освіти  [124]. Вже з цього видно, що мали 

місце пряме підпорядкування близьких осіб і конфлікт інтересів. 

ОСОБА_1, видаючи накази № 75-к про преміювання працівників 

закладів управління освіти м. Краматорська та № 25-к/в про надання 

щорічної відпустки з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення 

ОСОБА_4, будучи відповідно до підпункту «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» суб’єктом, на якого поширюється дія 

цього Закону, не повідомила про встановлене ст. 27 Закону обмеження щодо 

перебування її дочки ОСОБА_4 у її прямому підпорядкуванні, тобто про 

реальний конфлікт інтересів [124]. Таким чином, перебуваючи в умовах 

реального конфлікту інтересів, ОСОБА_1 видала зазначені накази, що 

призвело до неправомірного прийняття рішень в умовах реального 

конфлікту інтересів. Дані накази, які потягли за собою фінансові 

зобов’язання, обумовили виникнення суперечності між приватним 

інтересом (щодо виплат своїй дочці) та службовими обов’язками.  

Зауважимо, що в судовому засіданні ОСОБА_1 вину у неповідомленні 

про наявність у неї реального конфлікту інтересів визнала, а вину у 

прийнятті рішень в умовах реального конфлікту інтересів – ні, пояснюючи 

це тим, що відповідний наказ управління освіти м. Краматорська передбачав 

преміювання всіх працівників, а не тільки ОСОБА_4, і звільнити ОСОБА_4 

із займаної посади вона не могла, оскільки та перебувала вже у стані 

вагітності. 

У результаті всебічного розгляду справи суд дійшов висновку, що 

вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, передбачених частинами 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, підтверджується сукупністю доказів, 

досліджених у судовому засіданні. Адміністративне правопорушення, 

передбачене ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, є таким, що пов’язане з корупцією, тобто воно не містить 

ознак корупції, а порушує встановлені Законом України «Про запобігання 
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корупції» вимоги, заборони та обмеження [121]. Отже, суд визнав винною 

ОСОБА_1 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених 

частинами 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та наклав адміністративне стягнення у виді штрафу у 

розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 

3400 грн [124]. 

Таким чином, недодержання обмеження щодо спільної роботи 

близьких осіб призводить до притягнення до відповідальності, а також 

застосування таких трудоправових заходів, таких як переведення або 

звільнення/припинення трудового договору. І тому завчасне врегулювання 

потенційного чи реального конфлікту інтересів, виникнення якого 

обумовлене спільною роботою близьких осіб, має важливе значення. 

Слід зауважити, що, хоча окремі аспекти щодо переведення або 

звільнення/припинення трудового договору й висвітлювали С.М. Булах 

[125], О.С. Вареник [126], Ю.В. Гоголь [127], В.В. Гончарук [128], С.В. 

Грищак [129], Ю.В. Кернякевич [130], А.А. Курова [131], О.В. Лавріненко 

[132], В.В. Лазор [133], Т.В. Парпан [134], Ф.А. Цесарський [135], О.М. 

Ярошенко [136] та багато інших науковців, дана проблематика в розрізі 

запобігання корупції та конфлікту інтересів досліджена досить 

фрагментарно й потребує детального вивчення. 

Так, врегулювання конфлікту інтересів є безпосередньою сферою 

відповідальності керівника, рівень якого дозволяє вжити заходи, які б у 

повній мірі забезпечували запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

(окрім випадків перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у 

неї безпосереднього керівника). Саме безпосередній керівник або керівник 

органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з 

посади, володіє ситуацією у підконтрольній чи підпорядкованій сфері, 

обізнаний з обсягом повноважень підлеглих осіб та способами реалізації 

таких повноважень, повноважний ухвалювати рішення щодо підлеглих, а 

отже, має всі можливості для вжиття ефективних заходів з урахуванням всіх 
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обставин, а також передбачити наслідки таких заходів [35]. Цілком 

погоджуємося, що вибір того чи іншого трудоправового заходу є досить 

відповідальним процесом, оскільки неправильно обраний захід може 

призвести як до неефективного врегулювання конфлікту інтересів, так і до 

кваліфікації дій керівника як неправомірних. 

Як вже зазначалося вище, законом встановлений п’ятнадцятиденний 

термін для самостійного усунення відносин прямого підпорядкування 

близькими особами. Якщо ж цього не було зроблено, відповідні особи або 

близькі їм особи протягом місяця з часу виникнення таких обставин 

підлягають переведенню у встановленому порядку на іншу посаду, що 

виключає пряме підпорядкування (переведення може бути застосоване як до 

тієї особи, яка перебуває у прямому підпорядкуванні, так і до тієї особи, у 

якої в прямому підпорядкуванні перебуває близька особа). А в разі 

неможливості такого переведення, особа, що перебуває у підпорядкуванні, 

підлягає звільненню із займаної посади. 

З приводу переведення і звільнення працівника у випадку порушення 

обмеження спільної роботи близьких осіб у рішенні Національного 

агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» від 

29.09.2017 № 839 справедливо вказується на випадки, коли безпосередній 

керівник (або керівник органу, до повноважень якого належить 

звільнення/ініціювання звільнення з посади особи), якому стало відомо про 

конфлікт інтересів підлеглої йому особи, замість вживання передбачених 

законом заходів із врегулювання конфлікту інтересів, лише дає вказівку 

підлеглій особі самостійно врегулювати дане питання. Це неправильно, 

адже, незважаючи на передбачену законодавством можливість особи 

самостійно врегулювати конфлікт інтересів, Закон України «Про 

запобігання корупції» [32] покладає обов’язок із врегулювання конфлікту 

інтересів, передусім, на керівника [35]. 
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Окрім того, поширені випадки, коли керівник, приймаючи рішення 

щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом переведення на іншу 

посаду чи звільнення, переводить на іншу посаду (або звільняє) не ту особу, 

у якої фактично виник конфлікт інтересів (як того вимагає Закон), а особу, у 

зв’язку із спільною роботою з якою у першої особи виник конфлікт 

інтересів. Звільнення та переведення, як й інші способи врегулювання 

конфлікту інтересів, можуть застосовуватись виключно до особи, у якої 

наявний конфлікт інтересів [35]. Подібні випадки досить часто трапляються 

саме при спільній роботі близьких осіб, наприклад, коли в державній 

установі працює дочка, а потім на посаду керівника даної установи 

призначають її матір. За цих обставин традиційно переведенню чи 

звільненню підлягає дочка, хоча конфлікт інтересів виник у матері, яку 

наразі призначають (чи вже призначили) на посаду і яка ще на етапі 

прийняття на посаду мала повідомити про потенційний конфлікт інтересів. 

З приводу обмеження спільної праці близьких осіб справедливо 

висловлюється і В.І. Бенедик, зосереджуючись на даній проблемі у сфері 

охорони здоров’я, де, на думку автора, особливо цікавим є положення 

завідуючих структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, у прямому 

підпорядкуванні яких знаходяться близькі особи (як правило, близькі 

родичі), що обумовлюється високим рівнем професійної «династійності» в 

медицині [137, с. 171]. При цьому зауважимо, що навіть тоді, коли вказані 

суб’єкти прямо не підпадають під дію обмеження щодо спільної роботи 

близьких осіб, це не означає, що на них не поширюються загальні вимоги 

щодо врегулювання конфлікту інтересів з урахуванням особливостей їх 

статусу. 

Так, ще раз звернемося до судової практики. До Шевченківського 

районного суду м. Києва з Національного агентства з питань запобігання 

корупції надійшли матеріали справи про адміністративне корупційне 

правопорушення, яке вчинила ОСОБА_1 і відповідальність за яке 
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передбачена ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [138]. 

Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1, обіймаючи посаду 

Голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, 

будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, яка згідно з 

підпунктом «а» пункту 2 частини 1 статті 3 ЗУ «Про запобігання корупції» є 

суб’єктом відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, 

порушуючи вимоги  пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції», 

не вжив заходів та не повідомив орган управління, до сфери якого належить 

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, про наявність у нього 

реального конфлікту інтересів, який виник у зв’язку із наміром видати наказ 

від 04.10.2016 №76 «Про прийняття на роботу», згідно з яким ОСОБА_3, 

яка є його тещею, призначена з 06.10.2016 на посаду копіювальника 

господарського відділу Державної інноваційної фінансово-кредитної 

установи, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність 

за яке передбачена ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення [121]. 

У судовому засіданні ОСОБА_1 та його захисник факт вчинення 

відповідних адміністративних правопорушень заперечили, вважаючи, що, 

хоча  ОСОБА_1 і видав наказ про прийняття на роботу ОСОБА_3, яка 

доводиться йому тещею, однак вказана дія не є порушенням вимог чинного 

законодавства, адже ОСОБА_1 не має статусу державного службовця, є 

керівником юридичної особи (державної установи) публічного права, а тому 

на нього не поширюються заборони щодо прийняття на роботу близьких 

родичів. Прокурор у судовому засіданні просив притягнути ОСОБА_1 до 

адміністративної відповідальності, оскільки намір останнього використати 

свої службові повноваження щодо прийняття ОСОБА_3 на посаду 

копіювальника господарського відділу спричинив суперечність між його 

службовими повноваженнями та приватним інтересом, що, в свою чергу, в 

розумінні Закону України «Про запобігання корупції» є реальним 
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конфліктом інтересів, який потребує врегулювання [138]. Тобто особа, що 

притягається до відповідальності, зобов’язана була повідомити про 

виникнення у нього реального конфлікту інтересів під час розгляду питання 

щодо прийняття на роботу близької йому особи, але не зробила цього та 

вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів. 

Суддя, заслухавши пояснення осіб, дійшов висновку про те, що в діях 

ОСОБА_1 міститься склад адміністративного правопорушення, 

відповідальність за яке передбачена частинами 1, 2 ст. 172-7 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, виходячи, в тому числі, з 

наступного. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа є 

державною установою, заснованою Кабінетом Міністрів України, що 

підтверджується даними з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців. Відповідно до підпункту «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про 

запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є, 

в тому числі, посадові особи юридичних осіб публічного права, які не 

зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу 

наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної 

організації, що має на меті одержання прибутку. З огляду на вказане, 

ОСОБА_1 в силу займаної посади є суб’єктом відповідальності, на якого 

поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Також 

встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 є близькими особами в розумінні 

Закону України «Про запобігання корупції», незважаючи на той факт, що 

вони не мають взаємних прав та обов’язків. Приймаючи на роботу 

ОСОБА_3, ОСОБА_1 мав приватний інтерес, який вже на стадії ухвалення 

рішення про прийняття на роботу та видачі відповідного наказу містив усі 

ознаки реального конфлікту інтересів, оскільки саме в момент здійснення 

вказаних дій приватний інтерес вже впливав на об’єктивність прийняття 

рішення та вчинення дії [138]. Тому згідно з вимогами закону дана особа 

зобов’язана була вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, 

чого не було зроблено, про наявність реального конфлікту інтересів – не 
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повідомлено, а натомість вчинялися дії і приймалися рішення в умовах 

існуючого конфлікту інтересів. 

Варто підкреслити, що чинне законодавство дійсно не встановлює 

заборон для ОСОБА_1 приймати на роботу ОСОБА_3, однак зазначена 

обставина в даному випадку значення не має, оскільки останній 

притягується до відповідальності не за прийняття на роботу близької особи, 

а за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку 

про наявність у нього реального конфлікту інтересів, а також вчинення дій 

чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. 

В іншому випадку, який випливає з матеріалів справи № 418/2476/18, 

що знаходилася в провадженні Міловського районного суду Луганської 

області, ОСОБА_2, що відповідно до підпункту «в» пункту 1 частини 1 

статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» була суб’єктом, на 

якого поширюється вимоги Закону, примітки до статті 172-7 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, суб’єктом відповідальності 

за правопорушення, пов’язані з корупцією, перебуваючи на посаді 

начальника відділу освіти Міловської РДА, яка відноситься до категорії «Б» 

державної служби, діючи в межах своїх повноважень, маючи приватний 

інтерес, зумовлений особистими стосунками з фізичною особою-

підприємцем ОСОБА_4, прийняла рішення та вчинила дії в умовах 

реального конфлікту інтересів, а саме від імені відділу освіти Міловської 

РДА підписала з близькою особою – невісткою ОСОБА_4 – договори 

купівлі-продажу продуктів харчування. На підставі цих договорів фізичній 

особі-підприємцю ОСОБА_4 було перераховано і здійснено виплату 

грошових коштів згідно з платіжними дорученнями [139]. 

Постановою Міловського районного суду Луганської області від 06 

жовтня 2018 року матеріали про адміністративні правопорушення стосовно 

ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП у кількості 17 одиниць було об’єднано в 

одне провадження. У судовому засіданні ОСОБА_2 провину у вчиненні 

інкримінованих правопорушень не визнала і пояснила, що не вважає, що 
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ОСОБА_4 (дружина брата) доводиться їй родичкою, а тому ніякого 

конфлікту інтересу немає. У свою чергу, прокурор у судовому засіданні 

повідомив, що провина ОСОБА_2 є очевидною і доведеною, тому її 

необхідно притягнути до адміністративної відповідальності і призначити 

стягнення у виді штрафу в максимальному розмірі. Крім того, враховуючи 

значну кількість вчинених ОСОБА_2 адміністративних правопорушень 

упродовж тривалого часу та їх систематичний характер, сторона 

обвинувачення просила суд позбавити ОСОБА_2 права обіймати посади, 

пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських функцій строком на один рік на підставі ч. 5 ст. 30 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [139]. 

Розглянувши матеріали справи, вислухавши доводи прокурора, 

захисника, особу, яка притягується до відповідальності, свідків, суд дійшов 

висновку про винність ОСОБА_2 у вчиненні адміністративного 

правопорушення. Судом встановлено, що ОСОБА_2 відповідно до 

підпункту «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є 

суб’єктом, на якого поширюється дія Закону. ОСОБА_2 про наявність у неї 

потенційного або реального конфлікту інтересів не повідомляла. Під час 

укладення вищевказаних договорів купівлі-продажу товарів і продуктів 

харчування з невісткою ОСОБА_2 діяла в умовах реального конфлікту 

інтересів – суперечності між її приватним інтересом, зумовленим 

особистими стосунками з близькою особою, та її службовими 

повноваженнями як начальника відділу освіти у частині розпорядження 

коштами, що вплинуло на об’єктивність та неупередженість прийняття нею 

рішень під час виконання службових повноважень [139]. При цьому 

невизнання вини ОСОБА_2 суд розцінив як спосіб ухилення від 

відповідальності. 

Крім того, суд погодився з прокурором стосовно значної кількості 

вчинених ОСОБА_2 адміністративних правопорушень (17), що мали 

систематичний характер упродовж тривалого часу, і вирішив, крім 
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накладення штрафу, позбавити ОСОБА_2 права обіймати посади, пов’язані 

із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських функцій. Відповідно, суд постановив визнати ОСОБА_2 

винною у вчиненні адміністративного правопорушення та призначити 

стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а також позбавити ОСОБА_2 права обіймати посади, 

пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських функцій строком на 1 рік [139]. 

Отже, ОСОБА_2 повинна була утриматися від прийняття рішення про 

укладення від імені відділу освіти із своєю невісткою ОСОБА_4 договорів 

купівлі-продажу товарів і продуктів харчування для навчальних закладів за 

кошти районного бюджету, повідомити керівництво про наявність 

реального конфлікту інтересів, вжити необхідних заходів із їх 

врегулювання. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, 

вважаємо доцільним виділити такі ключові особливості переведення і 

звільнення працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи 

близьких осіб [140]: 

1) особи, що не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм 

осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 

близьким їм особам, визначені у підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції»; 

2) обмеження спільної роботи близьких осіб не поширюється на: 

народних засідателів і присяжних; близьких осіб, які прямо підпорядковані 

один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи; осіб, 

які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними 

центрами), а також гірських населених пунктах; 

3) поняття «пряме підпорядкування» та «близькі особи» трактується 

законодавцем у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»; 

4) перебування суб’єкта, на якого розповсюджуються обмеження, 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції», у прямому 
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підпорядкуванні у близької особи зумовлює виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та може призвести в подальшому до виникнення 

реального конфлікту інтересів; 

5) особи, які претендують на зайняття посад, перелічених у 

підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», зобов’язані повідомляти керівництво органу, на посаду в якому 

вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб; 

6) законом встановлений п’ятнадцятиденний термін для самостійного 

усунення відносин прямого підпорядкування близькими особами. Якщо ж 

цього не було зроблено, відповідні особи або близькі їм особи протягом 

місяця з часу виникнення таких обставин підлягають переведенню в 

установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме 

підпорядкування (переведення може бути застосоване як до тієї особи, яка 

перебуває у прямому підпорядкуванні, так і до тієї особи, у якої в прямому 

підпорядкуванні перебуває близька особа). У разі неможливості такого 

переведення, особа, що перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади; 

7) відповідно до ст. 41 Кодексу законів про працю України 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» 

у прямому підпорядкуванні у близької особи є однією із додаткових підстав 

розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов; 

8) за загальними нормами трудового законодавства звільнення 

працівника не допускається в період тимчасової непрацездатності, під час 

перебування у відпустці тощо; 

9) врегулювання конфлікту інтересів є безпосередньою сферою 

відповідальності керівника і вибір того чи іншого трудоправового заходу є 

досить відповідальним процесом, оскільки неправильно обраний захід може 

призвести як до неефективного врегулювання конфлікту інтересів, так і до 

кваліфікації дій керівника як неправомірних. 
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Доречно також наголосити на тому, що прив’язка розміру штрафу за 

порушення обмеження спільної роботи близьких осіб, неповідомлення про 

конфлікт інтересів, дії і прийняття рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів до неоподатковуваного мінімуму громадян, який становить 17 грн, 

не мотивує правопорушників дотримуватися норм антикорупційного 

законодавства, що обумовлює нагальність перегляду розмірів штрафів у бік 

збільшення [141]. 

Також заслуговує на увагу те, що унеможливлення застосування таких 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів, як переведення чи звільнення, у період тимчасової 

непрацездатності, відпустки та інших подібних обставин (які в значній 

кількості випадків створюються штучно) спричиняє пролонгацію процесу 

врегулювання конфлікту інтересів, призводить до відкриття судових справ, 

їх затягування і закриття за строком давності. 

 

 

3.3 Переведення і звільнення працівника у зв’язку з наявністю 

конфлікту інтересів 

 

Сучасний стан додержання вимог та обмежень законодавства щодо 

конфлікту інтересів невтішний, свідченням чого є численні повідомлення 

про порушення. 

Так, за звітними показниками діяльності у 2018 році Національне 

агентство з питань запобігання корупції склало 471 протокол та внесло 97 

приписів за порушення законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів 

та пов’язаних з цим обмежень, а саме: порушення вимог щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів (неповідомлення особою про наявність 

у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій/прийняття рішень в 

умовах реального конфлікту інтересів) – 459 протоколів; порушення 

обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності – 9 
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протоколів; порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків – 3 протоколи. При цьому в 2018 році Національне агентство 

провело 516 заходів з моніторингу і контролю за виконанням актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, з них: 

131 – за власною ініціативою; 385 – за повідомленнями про 

правопорушення [142]. 

Тому з метою посилення дотримання встановлених антикорупційним 

законодавством заборон та обмежень, підвищення ефективності запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів актуальним і своєчасним вважаємо 

аналіз підстав і особливостей переведення та звільнення працівника як 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

Більше того, хоча на теоретичному рівні питання конфлікту інтересів 

й висвітлено досить широко (В.О. Басс [143], О.А. Голяшкіна [144, 145], 

О.О. Губанов [146], І.В. Діденко [147], Л.О. Завгородня [148], М.О. 

Кабаченко [149], К.В. Кім [150], С.А. Нізяєва [151], О.М. Олешко [152, 153], 

І.Д. Пастух [154], С.В. Рівчаченко [155], О.В. Токар-Остапенко [156], С.О. 

Шатрава [157], С.М. Шило [158], Н.В. Янюк [159] та інші), проте в 

контексті його вирішення саме трудоправовими заходами залишається 

малодослідженим, що також обумовлює актуальність обраної 

проблематики. 

Слід відзначити, що в ст. 1 Закону України «Про запобігання 

корупції» сутність поняття конфлікту інтересів законодавцем тлумачиться у 

двох аспектах: 1) потенційний конфлікт інтересів (пов'язаний із наявністю 

приватного інтересу у сфері виконання службових або представницьких 

повноважень); 2) реальний конфлікт інтересів (пов'язаний із суперечністю 

між приватним інтересом та службовими чи представницькими 

повноваженнями). При цьому в Закону України «Про запобігання корупції» 
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термін «приватний інтерес» вживається у значені будь-якого майнового чи 

немайнового інтересу особи, у тому числі зумовленого особистими, 

сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними 

чи юридичними особами, зокрема й тими, що виникають у зв’язку з 

членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших 

організаціях [32].  

Як бачимо, перелік обставин («стосунків з фізичними чи юридичними 

особами»), які обумовлюють приватний інтерес, не є вичерпним. І в такій 

трактовці неочевидно, що, наприклад, «стосунки», які потенційно можуть 

спричинити виникнення приватного інтересу, могли мати місце й у 

минулому (відносини між колишнім подружжям тощо). 

З цього приводу Національне агентство з питань запобігання корупції 

в Методичних рекомендаціях щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, затверджених наказом від 29.09.2017 № 839 зазначає, що законом 

не встановлюються заборони чи обмеження стосовно наявності приватного 

інтересу як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки 

службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму 

можливого їх негативного впливу на об’єктивність прийняття рішень чи 

діянь службовця при реалізації своїх службових або представницьких 

повноважень. Крім того, приватний інтерес в окремих випадках може 

виникати й із службових повноважень, полягаючи в зацікавленості в 

ухваленні або неухваленні певних рішень, результатах службових 

розслідувань, дисциплінарних провадженнях, за наслідком яких особа може 

понести юридичну відповідальність, тощо [35]. 

Загалом же складовими конфлікту інтересів є: 1) приватний інтерес 

(будь-який майновий чи немайновий); 2) службові/представницькі 

повноваження (безпосередні та загальнослужбові) [35]. І саме їх 

співвідношення спричиняє виникнення реального чи потенційного 

конфлікту інтересів. 
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Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-

який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності 

всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних 

інтересів третіх осіб. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» особи, зазначені у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов’язані: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; 

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, безпосереднього керівника, а у випадку 

перебування особи 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; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального 

конфлікту інтересів; 

4) вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів [32]. 

У свою чергу, безпосередній керівник особи або керівник органу, до 

повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, 

протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у 

підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів 

приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що 

повідомляє відповідну особу, і зобов’язаний вжити передбачені 

законодавством заходи для запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів такої особи. Натомість Національне агентство у випадку 

одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, 

потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює 

такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів [32]. 
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Основні заходи з врегулювання конфлікту інтересів закріплені в ст. 29 

Закону України «Про запобігання корупції», до яких належать наступні:    

 1) заходи самостійного врегулювання конфлікту інтересів – 

позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням відповідних 

підтверджуючих документів безпосередньому керівнику або керівнику 

органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з 

посади; 

2) заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, а саме: 

а) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного 

конфлікту інтересів; 

б) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою 

відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень; 

в) обмеження доступу особи до певної інформації; 

г) перегляд обсягу службових повноважень особи; 

ґ) переведення особи на іншу посаду; 

д) звільнення особи [32]. 

У межах даного дослідження нас цікавлять саме такі трудоправові 

заходи врегулювання конфлікту інтересів, як переведення і звільнення 

працівника у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. 

Зокрема переведення особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу 

посаду здійснюється за наявності наступних умов: 

1) при наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів;  

2) за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації; 

3) при існуванні конфлікту інтересів, що має постійний характер; 

4) при неможливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом 

усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, 

перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу; 
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5) за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками 

відповідає особистим та професійним якостям особи; 

6) за наявності згоди на переведення особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до 

неї особи [35]. 

Цей захід підлягає застосуванню, наприклад, тоді, коли конфлікт 

інтересів пов’язаний з відносинами підлеглості і підконтрольності, у зв’язку 

з чим є сенс змінити місце роботи особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи. 

У свою чергу, звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи із 

займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється: 

1) при наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів; 

2) якщо конфлікт інтересів має постійний характер; 

3) якщо конфлікт інтересів не може бути врегульований у будь-який 

інший спосіб, у тому числі через відсутність згоди на переведення або на 

позбавлення приватного інтересу [35]. 

Тобто звільнення є крайнім заходом, що застосовується за 

неможливості застосування інших заходів врегулювання конфлікту 

інтересів. При цьому С.О. Конєва справедливо зауважує, що нерозважливе 

застосування такого заходу запобігання корупції, як звільнення особи з 

публічної служби, може призвести до збільшення показників діяльності 

антикорупційних органів, однак при цьому не забезпечить ефективності 

здійснення публічного управління, що виявляється в умовах впровадження 

значних реформ в Україні більш необхідним, ніж масштабні звільнення за 

незначні правопорушення, які можуть бути виявлені у діяльності 

посадовця [33, с. 115], із чим варто погодитися. 

Зауважимо, що на практиці переведення чи звільнення працівника у 

зв’язку з наявністю конфлікту інтересів обумовлюється співвідношенням 

приватного інтересу та службових/представницьких повноважень, що 
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можуть бути пов’язаними з наступними обставинами (підставами) 

виникнення конфлікту інтересів: 

1) недодержанням обмеження стосовно спільної роботи близьких осіб; 

2) недодержанням обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності; 

3) недодержанням обмеження щодо одержання подарунків; 

4) у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав; 

5) забороною займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 

діяльністю; 

6) забороною входити до складу виконавчих чи контрольних органів 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, тощо. 

Більше того, у реальному житті може бути низка й інших причин, 

через які у особи може виникнути конфлікт інтересів. Т.М. Бортко та 

І.А. Радутна, зокрема, акцентують увагу на тому, що особиста 

зацікавленість, яка впливає або може вплинути на об’єктивне виконання 

службовцями посадових обов’язків, може виникнути при:  

1) участі в судах з особистих суперечок або суперечок підвідомчих 

державних установ;  

2) участі у складі конкурсної комісії з прийому на державну службу в 

разі, якщо конкурсант є родичем державного службовця;  

3) перевірці та контролі діяльності підвідомчих організацій, в яких 

працював/планує працювати державний службовець або працюють його 

родичі; 

4) наданні особистої переваги організаціям, в яких працюють родичі, 

при розподілі грантів або виділенні грошових коштів;  

5) участі у роботі комісій з надання матеріальних цінностей 

(земельних ділянок, ділянок лісових угідь, фінансових коштів) для самого 

державного службовця або для фізичних осіб, які є родичами державного 

цивільного службовця, або юридичних осіб, засновниками або учасниками 

яких є родичі державного службовця;  
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6) взаємодії з комерційними організаціями, співробітниками або 

учасниками яких є родичі державного цивільного службовця [160, с. 968]. 

Цілком погоджуємося, що виявлення різних зрізів конфлікту інтересів 

дозволяє знаходити різні шляхи та етичні чинники його вирішення та 

спонукати кожного із суб’єктів конфлікту (індивідуальних чи колективних) 

до його попередження. 

Так, матеріали судової справи № 428/4046/19 про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, свідчать про існування конфлікту 

інтересів, який виник через рішення Сєвєродонецької міської ради, 

відповідно до яких ОСОБА_1 одержав право здійснювати особисте 

преміювання та виплату собі матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань на підставі розпоряджень міського голови. 

Крім того, ОСОБА_1, діючи в межах наданих законом повноважень, видав 

розпорядження, яким зупинив рішення 31 (позачергової) сесії 

Сєвєродонецької міської ради № 1621 від 21.08.2017 «Про скасування 

окремих положень рішень Сєвєродонецької міської ради», тим самим 

створив можливість залишити собі повноваження щодо встановлення собі 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також 

виплати собі премії. Як наслідок, у період з січня по вересень 2018 року 

ОСОБА_1 на підставі виданих ним розпоряджень отримав премії на 

загальну суму 155 882, 24 грн, а у березні 2018 року – матеріальну допомогу 

для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 21084,71 грн [161]. 

Відповідно, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що міський 

голова ОСОБА_1, приймаючи рішення (видаючи розпорядження), діяв в 

умовах реального конфлікту інтересів, що дозволило ОСОБА_1 протягом 

січня-вересня 2018 року преміювати себе та виплатити собі матеріальну 

допомогу на власний розсуд, без  участі Сєвєродонецької міської ради. 

Таким чином, за вказаних обставин приватний інтерес ОСОБА_1, який 

полягав у бажанні отримувати збільшену заробітну плату за рахунок 

нарахування та виплати йому премій та матеріальної допомоги без 
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вирішення цих питань Сєвєродонецькою міською радою, вступив у 

суперечність із наданими йому повноваженнями, які мали виконуватися у 

публічних інтересах територіальної громади, а отже, задовольняти інші за 

змістом потреби, ніж ті, що має ОСОБА_1. З такими висновками погодився 

і суд апеляційної інстанції [161]. 

У даній ситуації наявні три складові, які характеризують реальний 

конфлікт інтересів, а саме: приватний інтерес, службові повноваження та 

суперечність між ними, що впливає на неупередженість прийняття рішень. 

Саме вони надають підставу зробити висновок про наявність ознак 

реального конфлікту інтересів. Приватний інтерес ОСОБА_1 полягав у 

прагненні залишити собі повноваження та бажанні особисто визначати й 

отримувати премію як складову заробітної плати та матеріальну допомогу 

без вирішення цих питань Сєвєродонецькою міською радою. Крім того, 

цікаво зазначити, що, незважаючи на судовий вердикт, рішення 64 сесії 

міської ради про «чергове» звільнення Сєвєродонецького міського голови 

було оскаржене і суд поновив зазначену особу на його посаді [162]. 

Інші обставини конфлікту інтересів містяться і в справі щодо 

порушення вимог стосовно запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, що знаходилася у провадженні Апеляційного суду Черкаської 

області. З матеріалів справи вбачається, що згідно з протоколом про 

адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, ОСОБА_1 , 

будучи виконуючим обов’язки директора Черкаської філії ПрАТ «Київ-

Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного 

транспорту» та відповідно до підпункту «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України 

«Про запобігання корупції» суб’єктом відповідальності за правопорушення, 

пов’язані з корупцією, порушив вимоги п. 2 ч. 1 ст. 28 вказаного Закону – не 

повідомив належним чином про наявність у нього реального конфлікту 

інтересів при прийнятті рішень про преміювання працівників Черкаської 

філії, в тому числі близької особи (дружини) ОСОБА_2, тобто вчинив 
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адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність 

за яке передбачена ч. 1 ст. 172-7 КУпАП [163]. 

Постановою судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 

квітня 2019 року ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні адміністративних 

правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172-7, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та 

накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн., в 

межах, передбачених санкцією ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Не погоджуючись з 

судовим рішенням, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить 

скасувати постанову судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 

09.04.2019 та закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю події і 

складу адміністративних правопорушень. 

Апелянт, зокрема, зазначає, що він як виконуючий обов’язки 

директора філії не був розпорядником коштів, які виділені на її діяльність, а 

питання про преміювання працівників філії вирішувалось на підставі 

Положення про преміювання працівників ПрАТ «Київ-Дніпровське 

МППЗТ» на основі результатів господарської діяльності та пропозицій 

Комісії по розгляду матеріалів з питань преміювання, встановлення 

надбавок, надання матеріальної та благодійної допомоги і виключно за 

наказом голови правління ПрАТ. Він лише виконував вказаний наказ, 

видаючи розпорядження як виконуючий обов’язки директора філії. За 

твердженням апелянта, власного корисливого умислу при виконанні вимоги 

керівництва у нього не було. Також ОСОБА_1 вказує, що між ним та його 

дружиною ОСОБА_2 , яка перебуває на посаді економіста, відсутній 

конфлікт інтересів, оскільки згідно із штатним розписом ЧФ ПрАТ «Київ-

Дніпровське МППЗТ» та посадовою інструкцією економіста 1 категорії 

ОСОБА_2 безпосередньо підпорядковується начальнику планово-

економічного відділу, а начальник планово-економічного відділу 

підпорядковується директору філії, тобто відсутнє пряме підпорядкування 

між апелянтом та його дружиною [163]. 
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Матеріалами справи було доведено та не заперечувалося ОСОБА_1 , 

що його дружина ОСОБА_2 у період з 08.09.2017 по 21.11.2018 працювала 

економістом 1 категорії планово-економічного відділу Черкаської філії 

ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 

залізничного транспорту». ОСОБА_1, виконуючи обов’язки директора 

Черкаської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство 

промислового залізничного транспорту», у період з 08.09.2017 по 21.11.2018 

підписував накази про заохочення та преміювання працівників філії, у тому 

числі і своєї дружини ОСОБА_2. Також підкреслюється, що суддею 

місцевого суду правильно встановлено та не заперечувалось ОСОБА_1 під 

час розгляду справи в суді першої інстанції, що ним не було повідомлено 

належним чином керівника підприємства або НАЗК про наявність у нього 

конфлікту інтересів. Суддя також вважає безпідставним посилання апелянта 

на те, що між ОСОБА_1 та його дружиною ОСОБА_2, яка працювала 

економістом 1 категорії, відсутнє пряме підпорядкування, оскільки остання 

безпосередньо підпорядковується начальнику планово-економічного 

відділу, адже накази про заохочення та преміювання працівників філії, у 

тому числі і дружини ОСОБА_2, були підписані особисто ОСОБА_1 як 

керівником філії, що свідчить про наявність реального конфлікту інтересів. 

Тому апеляційний суд вирішив постанову судді Соснівського районного 

суду м. Черкаси від 09 квітня 2019 року, якою ОСОБА_1 визнано винуватим 

у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172-7, ч. 

2 ст. 172-7 КУпАП, залишити без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_1 – без 

задоволення [163]. 

Таким чином, ми вважаємо, що у зв’язку з однозначним 

встановленням конфлікту інтересів у вказаних осіб необхідно, у першу 

чергу, застосувати трудоправові заходи врегулювання конфлікту інтересів – 

перевести або звільнити близьку особу, в даному випадку дружину 

виконуючого обов’язки директора зазначеного підприємства. Отже, якщо у 

керівника виникають сумніви щодо наявності/відсутності конфлікту 
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інтересів, він повинен відразу звернутися до Національного агентства з 

питань запобігання корупції задля одержання кваліфікованої консультації і 

вирішення наявної ситуації без численних судових розглядів. 

Питання конфлікту інтересів, пов’язаним із суміщенням посади, 

розглядалося Вінницькому міському суді (справа № 127/25292/18) за 

позовом ОСОБА_2 до КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» про скасування 

наказу, поновлення суміщення посади, стягнення заробітної плати за час 

вимушеного прогулу. Позивач свою позицію обґрунтовував тим, що 

працював у КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на посаді начальника 

служби безпеки та кадрового забезпечення і наказом від 14.03.2017 йому 

було дозволено суміщення професії провідного професіонала з 

антикорупційної діяльності підприємства на період вакансії з обсягом робіт 

у межах дії посадової інструкції провідного професіонала з антикорупційної 

діяльності та інших нормативно-правових актів з доплатою у розмірі 90 % 

посадового окладу професіонала з антикорупційної діяльності. 08.05.2018 

виконуючий обов’язки генерального директора КП 

«Вінницяміськтеплоенерго» видав наказ (без номера) «Про зміни істотних 

умов праці», яким у зв’язку з важким фінансовим становищем з 08.07.2018 

скасовувався наказ від 14.03.2017 № 152/1, а ОСОБА_2 попереджався про 

наступні зміни умов праці [164]. У разі відмови від продовження роботи у 

зв’язку із  зміною істотних умов праці, працівники будуть звільнені за п. 6 

ст. 36 Кодексу законів про працю України. 

Позивач вважає, що такий наказ суперечить КЗпП України, Закону 

України «Про запобігання корупції», оскільки припинення повноважень на 

посаді провідного професіонала з антикорупційної діяльності за ініціативою 

КП могло бути лише за умови надання згоди НАЗК і у випадках, 

визначених статтями 40, 41 КЗпП України, за згодою первинної 

профспілкової організації, членом якої він є. Крім того, така причина 

наказу, як «важке фінансове становище» підприємства, визначена 

відповідачем без економічного обґрунтування і не відповідає дійсності, 
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позивач також не приймався на роботу на посаду професіонала з 

антикорупційної діяльності, а лише виконував обов’язки за суміщенням, 

тому вважає, що наказ мав би бути не про зміну істотних умов праці, а про 

припинення суміщення, а отже, підстава можливого звільнення в разі 

відмови від продовження роботи за п. 6 ст. 36 КЗпП України є 

неправомірною [164]. 

Відповідач – КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» – подав 

заперечення на позов і свою позицію обґрунтовував тим, що позивачу було 

дозволено суміщення посад на період тимчасово відсутнього працівника, 

проте з 09.07.2018 на посаду професіонала з антикорупційної діяльності був 

призначений ОСОБА_4. Позивач був ознайомлений з наказом від 08.05.2018 

про зміни істотних умов праці в цей самий день відповідно до ст. 32 КЗпП 

України і продовжив працювати на основній посаді, тому з 09.07.2018 була 

припинена доплата за суміщення. Також відповідач зазначив, що суміщення 

позивачем цих двох посад суперечило ст. 64 Закону України «Про 

запобігання корупції», оскільки посада ОСОБА_2 відносилась до категорії 

посад, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих та 

адміністративно-господарських обов’язків, тому суміщення позивачем 

основної посади із посадою провідного професіонала з антикорупційної 

діяльності створює конфлікт інтересів для позивача [32]. Твердження 

позивача про порушення підприємством порядку звільнення у зв’язку з 

неотриманням згоди НАЗК, згоди профспілкового комітету, відповідач 

вважає безпідставними, так як звільнення позивача не відбувалось, а при 

зміні істотних умов праці такі погодження не є необхідними. 

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд 

дійшов висновку, що позов ОСОБА_2 не підлягає задоволенню. Судом 

також було встановлено, що антикорупційне законодавство визначає саме 

введення окремої посади Уповноваженого, до компетенції якого належить 

виключно здійснення реалізації антикорупційної програми та призначення 

особи на цю посаду відповідно до законодавства про працю, а не 
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покладення виконання обов’язків на одного з працівників юридичної особи. 

Тому не введення окремої посади Уповноваженого та не призначення особи 

на цю посаду, яка могла б займатися виключно питаннями запобігання 

корупції в юридичній особі – впровадження її антикорупційної програми, 

без покладання обов’язків, що не належать або виходять за межі 

повноважень Уповноваженого та обмежують їх виконання ним, є 

порушенням вимог Закону та Типової антикорупційної програми юридичної 

особи (рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

02.03.2107 № 75, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 

за № 326/30194). Відповідне роз’яснення НАЗК було видане 23.05.2018 (а.с. 

211-212 т. 1) і доведене до відома юридичних осіб, в тому числі КП 

«Вінницяміськтеплоенерго» 19.07.2018. Оскільки ОСОБА_2 поряд із своєю 

основною роботою за суміщенням виконував додатково роботу 

професіонала з антикорупційної діяльності в межах робочого часу, на 

період дії вакансії, проте з 09.07.2018 на основну роботу на цій посаді був 

призначений працівник ОСОБА_4, суд дійшов висновку, що припинення 

суміщення ОСОБА_2 відповідає КЗпП України [164]. 

Таким чином, судом було встановлено, що підстав для визнання 

незаконним та скасування наказу від 08.05.2018 немає. Крім того, суд взяв 

до уваги те, що позивач був звільнений з основної посади 24.10.2018 за 

власним бажанням. 

Отже, підсумовуючи результати проведеного дослідження 

переведення та звільнення працівника у зв’язку з наявністю конфлікту 

інтересів, виділимо наступні специфічні риси переведення і звільнення 

працівника у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів: 

1) законодавець розрізняє потенційний та реальний конфлікт 

інтересів, поняття яких тлумачиться у ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції»; 

2) загальними складовими конфлікту інтересів є: наявний приватний 

інтерес (будь-який майновий чи немайновий) та наявні службові/ 
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представницькі повноваження (безпосередні і загальнослужбові); 

співвідношення цих складових спричиняє виникнення реального чи 

потенційного конфлікту інтересів; 

3) законом не встановлюються заборони чи обмеження щодо 

безпосередньої наявності приватного інтересу, а має місце необхідність 

оцінки приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу 

на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх 

службових чи представницьких повноважень, а також дотримання правил 

етичної поведінки службовця; 

4) перелік визначених законодавством обставин чи відносин, які 

обумовлюють приватний інтерес, не є вичерпним; 

5) обов’язок вживати заходів щодо недопущення виникнення, 

врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів закріплений у 

ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»; 

6) безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень 

якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох 

робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому 

особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення 

щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну 

особу, і зобов’язаний вжити передбачені законодавством заходи для 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи; 

7) основні заходи з врегулювання конфлікту інтересів закріплені в 

ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції», які включають, у тому 

числі, переведення та звільнення, 

8) переведення на іншу посаду здійснюється за наявності 

потенційного чи реального конфлікту інтересів за рішенням керівника 

органу, підприємства, установи, організації, якщо конфлікт інтересів має 

постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої 

особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 

його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її 
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повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу, а також за 

наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає 

особистим та професійним якостям особи, та згоди на переведення особи; 

9) переведення підлягає застосуванню, коли конфлікт інтересів 

пов’язаний з відносинами підлеглості і підконтрольності, у зв’язку з чим є 

сенс змінити місце роботи особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи; 

10) звільнення особи здійснюється при наявності потенційного чи 

реального конфлікту інтересів, якщо він має постійний характер і не може 

бути врегульований у будь-який інший спосіб, у тому числі через 

відсутність згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу; 

11) звільнення є крайнім заходом, що застосовується за неможливості 

застосування інших заходів врегулювання конфлікту інтересів. 

Крім того, проаналізувавши деяку судову практику щодо порушення 

вимог стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, доходимо 

висновку, що при недотриманні встановлених Законом України «Про 

запобігання корупції» заборон і обмежень, орієнтованих на запобігання 

корупції та врегулювання конфлікту інтересів, в більшості випадків має 

місце притягнення до адміністративної відповідальності (і досить часто 

неодноразове), суми штрафів є незначними і посадовці продовжують 

працювати на займаних посадах чи поновлюються на них через суд. В 

інших випадках звільнення та переведення відбувається з інших підстав, 

аніж конфлікт інтересів (безпосередньо такої підстави не передбачено в 

чинному Кодексі законів про працю України). Тому на практиці звільнення 

та переведення як трудоправові заходи саме врегулювання конфлікту 

інтересів фактично застосовуються дуже рідко та несвоєчасно. 

У зв’язку з цим вважаємо необхідним удосконалити чинне трудове 

законодавство, встановивши обов’язок (а не передбачивши лише 

можливість, закріпивши додаткову підставу припинення трудового 

договору через пряме підпорядкування у близької особи) звільняти 
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порушників вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, провина яких 

доведена в судовому порядку. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

З’ясовано, що однією з підстав припинення трудового договору за              

п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного Кодексу законів про працю України є укладення 

трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про 

запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим 

чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення. У даному 

випадку особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня 

отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

підприємством, установою, організацією копії відповідного судового 

рішення, яке набрало законної сили.  

Безпосередньо вимоги для осіб, які звільнилися або іншим чином 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, містяться в ст. 26 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Відповідно, перелік осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 

корупції», закріплено в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Обґрунтовано, що коло працівників, яких може бути звільнено у 

випадку порушення обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, є досить значним. 

А враховуючи той факт, що на зазначених осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

розповсюджується дія не лише загальних норм Кодексу законів про працю 
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України та Закону України «Про запобігання корупції», але й спеціальних 

нормативно-правових актів, які регламентують особливості правового 

статусу та діяльності того чи іншого суб’єкта, можна стверджувати, що на 

практиці можливі складнощі у правозастосуванні щодо припинення 

трудового договору за п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного Кодексу законів про працю 

України. 

Обґрунтовано, що, враховуючи значне коло осіб, які згідно з чинним 

законодавством  відносяться до категорії «осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування», на яких 

поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (п. 1 ч. 1 ст. 3 

Закону), і, відповідно, відмінності в їх правовому статусі, характері 

діяльності, виконуваних посадових функціях, сфері компетенції та владно-

розпорядчого впливу на інших суб’єктів під час державної служби, а також 

сучасний невтішний стан корупційних правопорушень і конфліктів 

інтересів, підтверджений значною кількістю судових проваджень у цій 

сфері, неефективним є встановлення уніфікованого обмеження протягом 

року з дня припинення відповідної діяльності стосовно укладення трудових 

договорів (контрактів) для всіх категорій державних службовців.  

Запропоновано внести зміни до п. 1 ст. 26 Закону України «Про 

запобігання корупції» та п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного Кодексу законів про 

працю України, які б передбачали ранжування даного строку у бік 

збільшення прямо пропорційно ступеню владних повноважень і сфері 

впливу. У такому випадку доцільно також сформувати Державний реєстр 

посадовців, звільнених із державної служби та органів місцевого 

самоврядування, встановивши  відповідні обмеження та строки їх дії і 

передбачивши можливості доступу до нього потенційних роботодавців 

задля запобігання корупції та уникнення конфліктів інтересів. 

Виходячи з поширеної судової практики вирішення спорів з приводу 

правомірності застосування тієї чи іншої підстави звільнення державних 

службовців, у т.ч. за п. 7-1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, 
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акцентовано увагу на доцільності узгодження загальних норм трудового 

права та спеціальних норм законодавства про державну службу і місцеве 

самоврядування. 

Виокремлено ключові особливості переведення і звільнення 

працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб, 

а саме: 

1) особи, що не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм 

осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 

близьким їм особам, визначені у підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції»; 

2) обмеження спільної роботи близьких осіб не поширюється на: 

народних засідателів і присяжних; близьких осіб, які прямо підпорядковані 

один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи; осіб, 

які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними 

центрами), а також гірських населених пунктах; 

3) поняття «пряме підпорядкування» та «близькі особи» трактується 

законодавцем у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»; 

4) перебування суб’єкта, на якого розповсюджуються обмеження, 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції», у прямому 

підпорядкуванні у близької особи зумовлює виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та може призвести в подальшому до виникнення 

реального конфлікту інтересів; 

5) особи, які претендують на зайняття посад, перелічених у 

підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», зобов’язані повідомляти керівництво органу, на посаду в якому 

вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб; 

6) законом встановлений п’ятнадцятиденний термін для самостійного 

усунення відносин прямого підпорядкування близькими особами. Якщо ж 

цього не було зроблено, відповідні особи або близькі їм особи протягом 

місяця з часу виникнення таких обставин підлягають переведенню в 
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установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме 

підпорядкування (переведення може бути застосоване як до тієї особи, яка 

перебуває у прямому підпорядкуванні, так і до тієї особи, у якої в прямому 

підпорядкуванні перебуває близька особа). У разі неможливості такого 

переведення, особа, що перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади; 

7) відповідно до ст. 41 Кодексу законів про працю України 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» 

у прямому підпорядкуванні у близької особи є однією із додаткових підстав 

розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов; 

8) за загальними нормами трудового законодавства звільнення 

працівника не допускається в період тимчасової непрацездатності, під час 

перебування у відпустці тощо; 

9) врегулювання конфлікту інтересів – безпосередня сфера 

відповідальності керівника, вибір того чи іншого трудоправового заходу є 

досить відповідальним процесом, оскільки неправильно обраний захід може 

призвести як до неефективного врегулювання конфлікту інтересів, так і до 

кваліфікації дій керівника як неправомірних. 

Наголошено на тому, що прив’язка розміру штрафу за порушення 

обмеження спільної роботи близьких осіб, неповідомлення про конфлікт 

інтересів, дії і прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів до 

неоподатковуваного мінімуму громадян, який становить 17 грн, не мотивує 

правопорушників дотримуватися норм антикорупційного законодавства, що 

обумовлює нагальність перегляду розмірів штрафів у бік збільшення. 

Акцентовано увагу на тому, що унеможливлення застосування таких 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів, як переведення чи звільнення, у період тимчасової 

непрацездатності, відпустки та інших подібних обставин, які в значній 

кількості випадків створюються штучно, спричиняє пролонгацію процесу 
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врегулювання конфлікту інтересів, обумовлює відкриття судових справ, їх 

затягування і закриття за строком давності. 

Виділено наступні специфічні риси переведення і звільнення 

працівника у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів: 

1) законодавець розрізняє потенційний та реальний конфлікт 

інтересів, поняття яких тлумачиться у ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції»; 

2) загальними складовими конфлікту інтересів є: наявний приватний 

інтерес (будь-який майновий чи немайновий); наявні службові/ 

представницькі повноваження (безпосередні і загальнослужбові); 

співвідношення цих складових призводить до виникнення реального чи 

потенційного конфлікту інтересів; 

3) законом не встановлюються заборони чи обмеження щодо 

безпосередньої наявності приватного інтересу, а має місце необхідність 

оцінки приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу 

на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх 

службових чи представницьких повноважень, а також дотримання правил 

етичної поведінки службовця; 

4) перелік визначених законодавством обставин чи відносин, які 

обумовлюють приватний інтерес, не є вичерпним; 

5) обов’язок вживати заходів щодо недопущення виникнення, 

врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів закріплений у 

ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»; 

6) безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень 

якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох 

робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому 

особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення 

щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну 

особу, і зобов’язаний вжити передбачені законодавством заходи для 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи; 
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7) основні заходи з врегулювання конфлікту інтересів закріплені в ст. 

29 Закону України «Про запобігання корупції», до яких належить, серед 

інших, переведення та звільнення, 

8) переведення на іншу посаду здійснюється за наявності 

потенційного чи реального конфлікту інтересів за рішенням керівника 

органу, підприємства, установи, організації, якщо конфлікт інтересів має 

постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої 

особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 

його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її 

повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу, а також за 

наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає 

особистим та професійним якостям особи, та згоди на переведення особи; 

9) переведення підлягає застосуванню, коли конфлікт інтересів 

пов’язаний з відносинами підлеглості і підконтрольності, у зв’язку з чим є 

сенс змінити місце роботи особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи; 

10) звільнення особи здійснюється при наявності потенційного чи 

реального конфлікту інтересів, якщо він має постійний характер і не може 

бути врегульований у будь-який інший спосіб, у тому числі через 

відсутність згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу; 

11) звільнення є крайнім заходом, що застосовується за неможливості 

застосування інших заходів врегулювання конфлікту інтересів. 

На підставі аналізу деякої судової практики щодо порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів зроблено висновок, 

що при недотриманні встановлених Законом України «Про запобігання 

корупції» заборон і обмежень, орієнтованих на запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів, в більшості випадків має місце 

притягнення до адміністративної відповідальності (і досить часто 

неодноразове), суми штрафів є незначними і посадовці продовжують 

працювати на займаних посадах чи поновлюються на них через суд. В 
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інших випадках звільнення та переведення відбувається з інших підстав, 

аніж конфлікт інтересів (безпосередньо такої підстави не передбачено в 

чинному Кодексі законів про працю України). Тому на практиці звільнення 

та переведення як трудоправові заходи саме врегулювання конфлікту 

інтересів фактично застосовуються дуже рідко та несвоєчасно. 

У зв’язку з цим запропоновано удосконалити чинне трудове 

законодавство, встановивши обов’язок (а не передбачивши лише 

можливість, закріпивши додаткову підставу припинення трудового 

договору через пряме підпорядкуванні у близької особи) стосовно 

звільнення порушників вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, 

провина яких доведена в судовому порядку. 

  



164 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення й нове 

вирішення наукової задачі, яка полягає у визначенні особливостей 

переведення на іншу посаду та звільнення як заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів, та на цій підставі запропоновано 

напрямки вдосконалення таких заходів з урахуванням історичної та світової 

правової традиції запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

трудоправовими заходами. У результаті здійсненого дослідження 

сформульовані висновки, спрямовані на досягнення поставленої мети, а 

також відповідні пропозиції та рекомендації. 

1. Трудоправові заходи запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів – це комплекс специфічних дій, процедур та засобів, які 

застосовуються з метою запобігання корупції і врегулювання конфлікту 

інтересів у передбачених чинним законодавством випадках та з визначених 

підстав у формі зміни умов трудового договору або його припинення 

стосовно конкретної особи – суб’єкта, на якого поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції». Обґрунтована доцільність закріплення 

визначення трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів шляхом внесення змін до ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Основні та факультативні ознаки трудоправових заходів запобігання 

корупції і врегулювання конфлікту інтересів полягають у наступному: 

1) спеціальна процедура застосування трудоправового заходу, встановлена 

Законом України «Про запобігання корупції», має відповідати та 

узгоджуватися із загальною, передбаченою КЗпП України, деталізуючи 

останню; 2) перелік суб’єктів застосування трудоправових заходів 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів визначено у ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції»; 3) застосовуються 

роботодавцем (керівником) або на вимогу осіб, які не є сторонами 
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трудового договору, окремі з цих заходів законодавчо встановлені для 

самостійного запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

4) відзначаються альтернативністю; 5) прямо пов’язані з настанням 

відповідальності (та її видом) за порушення вимог чи обмежень, 

установлених Законом України «Про запобігання корупції», вчинення 

корупційного правопорушення чи пов’язаного з ним; 6) їх застосування 

передбачає зміну умов трудового договору або його припинення; 7) 

звільнення як трудоправовий захід правомірний у випадку ухвалення 

вироку про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення або винесення відповідної постанови про 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

2. Основними видами трудоправових заходів запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів є такі: 1) за суб’єктами врегулювання: 

а) зовнішні трудоправові заходи (звільнення, переведення та ін.), б) 

внутрішні трудоправові заходи (самостійне врегулювання особою, щодо 

якої має місце конфлікт інтересів); 2) залежно від характеру конфлікту 

інтересів: а) трудоправові заходи за умови, що конфлікт інтересів не має 

постійного характеру (усунення особи від виконання завдання, вчинення 

дій, прийняття рішення чи участь у його прийнятті в умовах реального або 

потенційного конфлікту інтересів), б) трудоправові заходи за умови, що 

конфлікт інтересів має постійний характер, пов’язаний з конкретним 

повноваженням особи (перегляд обсягу службових повноважень особи), в) 

трудоправові заходи за постійного характеру конфлікту інтересів 

(переведення та звільнення з посади); 3) залежно від встановленої вимоги 

щодо згоди працівника: а) трудоправові заходи, які потребують згоди 

працівника на їх застосування (наприклад, переведення на іншу посаду), 

б) трудоправові заходи, що не потребують такої згоди (звільнення); 4) за 

підставами застосування: а) звільнення працівника у випадку порушення 

обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування, б) переведення і звільнення працівника 
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у випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб, в) 

переведення і звільнення працівника у зв’язку з наявністю конфлікту 

інтересів. 

3. Висвітлено історико-правовий генезис запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами і виділено 

наступні його етапи:  

1) 1991–1995 рр. – період початкового формування антикорупційного 

законодавства, створення перших антикорупційних органів, визначення 

сутності та суб’єктів корупційних діянь із прийняттям Закону України «Про 

боротьбу з корупцією» від 5 квітня 1995 року № 356/95-ВР, встановлення 

спеціальних обмежень щодо державних службовців й інших осіб та 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення (можливості 

боротьби з корупцією саме за допомогою трудоправових заходів нормативно 

не передбачалися);  

2) 1996–2004 рр. – період внесення поточних змін до Закону України 

«Про боротьбу з корупцією», які полягали переважно в уточненні 

антикорупційних органів та суб’єктів корупційних діянь, закріпленні 

кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у зв’язку з 

прийняттям нового Кримінального кодексу України (відсутнє 

позиціонування трудоправових заходів як заходів запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів); 

3) 2005–2008 рр. – період закладення підґрунтя для запровадження 

трудоправових заходів запобігання корупції та врегулювання конфлікту 

інтересів (ратифікація основних міжнародних нормативно-правових 

документів із запобігання та боротьби з корупцією, у яких уже на той час 

розглядалися окремі трудоправові заходи запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів); 

4) 2009–2010 рр. – період запровадження трудоправових заходів в 

антикорупційному правовому полі, оновлення антикорупційного 

законодавства із прийняттям Закону України «Про засади запобігання та 
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протидії корупції» від 11.06.2009 № 1506-VI, яким розширюється перелік 

суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, закріплюються 

обмеження щодо роботи близьких осіб і вперше описуються трудоправові 

заходи у випадку їх порушення (переведення, звільнення); 

5) 2011–2013 рр. – період розвитку трудоправових заходів запобігання 

корупції та врегулювання конфлікту інтересів, прийняття нового Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року 

№ 3206-VI, де було визначено обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад 

або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування, та окремі аспекти врегулювання конфлікту 

інтересів; закріплено особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення; доповнено ст. 36 та ст. 41 КЗпП України; 

6) 2014–2017 рр. – період кардинального оновлення антикорупційного 

законодавства та системи антикорупційних органів із прийняттям Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, де 

повно визначено обмеження та заходи із запобігання й урегулювання 

конфлікту інтересів, і внесенням змін до КЗпП України (підстави 

припинення трудового договору доповнено п.7 та п. 7-1 ч. 1 ст. 36, п.4 ч. 1 

ст. 41) тощо; 

7) 2018 рік – до сьогодні – період нових викликів, систематизації 

законодавства та розробки нової антикорупційної стратегії держави, 

налагодження роботи системи антикорупційних органів, необхідності 

підвищення ефективності їх практичної діяльності, у т.ч. і в напрямку 

подальшого розвитку трудоправових заходів запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів. 

4. Окреслено зарубіжний досвід запобігання корупції і врегулювання 

конфлікту інтересів трудоправовими заходами та виділено наступні 

можливості його впровадження в Україні: 1) обов’язковою умовою під час 

працевлаштування державних службовців повинно бути укладення 

спеціального антикорупційного трудового договору, у випадку порушення 
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якого роботодавець має право звільнити працівника (досвід Данії); 2) 

запобігання корупції та уникнення конфлікту інтересів доречно розглядати 

в трудовій діяльності з точки зору невід’ємних етичних стандартів 

професійної поведінки державних службовців («Сім принципів публічного 

життя» у Великій Британії); 3) обов’язок декларування наявних 

матеріальних або нематеріальних інтересів, які можуть чинити вплив на 

публічні дії, має бути підкріплений ефективними нормативно-правовими 

засадами (досвід Німеччини, Португалії); 4) доречним є закріплення в КЗпП 

України права роботодавця припинити трудовий договір з працівником (без 

його попередження) у випадку навіть одноразового порушення законодавчо 

встановлених вимог і обмежень у сфері запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту інтересів (досвід Литви); 5) доцільним є 

закріплення в КЗпП України факту непідписання державним службовцем 

зобов’язань щодо вжиття передбачених законодавством заходів з 

недопущення корупції або порушення письмових зобов’язань як однієї з 

підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (досвід 

Республіки Білорусь) та інші. 

5. Обґрунтовано, що неефективним є встановлення уніфікованого 

обмеження щодо укладання протягом року з дня припинення відповідної 

діяльності трудових договорів (контрактів) для всіх категорій державних 

службовців, враховуючи значне коло осіб, які згідно з чинним 

законодавством належать до категорії «осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування», і на яких поширюється 

дія Закону України «Про запобігання корупції» (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), і, 

відповідно, для яких характерні відмінності в їх правовому статусі, 

характері діяльності, виконуваних посадових функціях, сфері компетенції та 

владно-розпорядчого впливу на інших суб’єктів під час державної служби. 

Запропоновано внести зміни до п. 1 ст. 26 Закону України «Про 

запобігання корупції» та п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного КЗпП України з 

ранжуванням даного строку в бік збільшення прямо пропорційно ступеню 
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владних повноважень і сфері впливу. У такому випадку доцільно також 

сформувати Державний реєстр посадовців, звільнених із державної служби 

та органів місцевого самоврядування, із зазначенням відповідних обмежень 

та строків їх дії і передбачити можливості доступу до нього потенційних 

роботодавців задля запобігання корупції та уникнення конфліктів інтересів. 

Виходячи з поширеної судової практики вирішення спорів з приводу 

правомірності застосування тієї чи іншої підстави звільнення державних 

службовців. Акцентовано увагу на доцільності узгодження загальних норм 

трудового права і спеціальних норм законодавства про державну службу та 

місцеве самоврядування (вчинення адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, є підставою для припинення державної служби за 

п. 3 ч. 1 ст. 84 Закону № 889-VIII, а не на підставі ч. 7-1 ст. 36 КЗпП 

України). 

6. Особливості переведення і звільнення працівника у випадку 

порушення обмеження спільної роботи близьких осіб полягають у 

наступному: 1) перебування суб’єкта, на якого розповсюджується 

обмеження, у прямому підпорядкуванні у близької особи зумовлює 

виникнення потенційного конфлікту інтересів та може призвести в 

подальшому до виникнення реального конфлікту інтересів; 2) законом 

встановлений п’ятнадцятиденний термін для самостійного усунення 

відносин прямого підпорядкування близькими особами; 3) відповідні особи 

або близькі їм особи протягом місяця з часу виникнення таких обставин 

підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що 

виключає пряме підпорядкування; 4) у разі неможливості переведення 

особа, що перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної 

посади (на підставі ст. 41 КЗпП України); 5) за загальними нормами 

трудового законодавства звільнення працівника не допускається в період 

тимчасової непрацездатності, під час перебування у відпустці тощо. 

7. Виокремлено причини спорів при звільненні у зв’язку з конфліктом 

інтересів: 1) неможливість звільнення у період тимчасової непрацездатності, 
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відпустки та інших подібних обставин; 2) неправомірність звільнення під 

час розгляду справи судом про правопорушення, пов’язане з корупцією, до 

його завершення й набуття законної сили рішенням (постановою) суду; 3) 

вчинення звільнення з підстав (за систематичне невиконання без поважних 

причини посадових обов’язків і тощо), не передбачених законом, у випадку 

складення протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією (у зв’язку з конфліктом інтересів) тощо. 

8. Особливостями переведення на іншу посаду працівника у зв’язку з 

наявністю конфлікту інтересів є наступні: 1) складовими конфлікту 

інтересів, співвідношення яких спричиняє виникнення конфлікту інтересів, 

є наявні приватний інтерес (майновий чи немайновий) та 

службові/представницькі повноваження; 2) перелік визначених 

законодавством обставин, які обумовлюють приватний інтерес, не є 

вичерпним; 3) переведення на іншу посаду здійснюється за наявності 

потенційного чи реального конфлікту інтересів за рішенням керівника 

органу, підприємства, установи, організації, якщо конфлікт інтересів має 

постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої 

особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 

його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її 

повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу, а також за 

наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає 

особистим та професійним якостям особи, та згоди цієї особи на 

переведення; 4) переведення підлягає застосуванню тоді, коли конфлікт 

інтересів пов’язаний з відносинами підлеглості і підконтрольності, у зв’язку 

з чим є сенс змінити місце роботи особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняної до неї 

особи. 

9. Специфічними рисами звільнення працівника у зв’язку з наявністю 

конфлікту інтересів є такі: 1) безпосередній керівник особи (керівник 

органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення) 
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протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у 

підлеглого конфлікту інтересів приймає рішення щодо його врегулювання, 

про що повідомляє відповідну особу, і зобов’язаний вжити передбачені 

законодавством заходи; 2) звільнення особи здійснюється при наявності 

потенційного чи реального конфлікту інтересів, якщо він має постійний 

характер і не може бути врегульований у будь-який інший спосіб, у тому 

числі через відсутність згоди на переведення або на позбавлення приватного 

інтересу; 3) звільнення є крайнім заходом, що застосовується за 

неможливості застосування інших заходів врегулювання конфлікту 

інтересів, тощо. 
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ДОДАТОК 2 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедр державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України, а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи» (м. Київ, 09-10 березня 2018 року), «Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. 

Одеса, 18-19 січня 2019 року), «Держава і право в умовах глобалізації: реалії 

та перспективи» (м. Дніпро, 01-02 лютого 2019 року). 


