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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 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 
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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 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; 

− 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 
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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 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 
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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: 
− 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: 
− 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 
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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 2014–2017 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 
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застосування у випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 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. 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовуються актуальність теми дисертаційної роботи, її 
зв’язок з науковими програмами та планами, визначаються об’єкт, предмет і 
методи дослідження, його мета та завдання, розкриваються наукова новизна, 
теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи, надаються відомості про 
апробацію результатів дослідження. 

Розділ 1 «Трудоправові заходи запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан наукової розробки проблем запобігання 
корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому праві» акцентується 
увага 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. На цей період припали й 
численні реформи правоохоронних органів та державних інститутів, етап 
гармонізації національного законодавства з нормами та стандартами 
Європейського Союзу, пов’язаний із взятим курсом на євроінтеграцію. 

Підкреслюється, що при дослідженні сучасного стану наукової розробки 
проблем запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому 
праві не можна обмежуватися виключно сферою трудового права, оскільки 
остання тісно пов’язана з іншими галузями права та іншими суспільними 
науками (державне управління, адміністративне право, політологія, фінансове 
право, кримінальне право тощо). Характеризуються сучасні наукові праці з 
проблем запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у трудовому 
праві та суміжними з ним галузями 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 ін.). 

У підрозділі 1.2 «Поняття і суттєві ознаки трудоправових заходів 
запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів» 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 корупції» 
(рекомендується закріпити його в ст. 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» при визначенні основних термінів з досліджуваної проблематики). 
Узагальнюються основні та специфічні риси трудоправових заходів запобігання 
корупції і врегулювання конфлікту інтересів. 

У підрозділі 1.3 «Види трудоправових заходів запобігання корупції і 
врегулювання конфлікту інтересів» уточнюються та характеризуються основні 
види трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 
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інтересів за такими критеріями: 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 у випадку порушення обмеження спільної 
роботи близьких осіб, в) переведення і звільнення працівника у зв’язку з 
наявністю конфлікту інтересів. 

Розділ 2 «Історична та світова правові традиції запобігання корупції і 
врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами» складається з 
двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Історико-правовий генезис запобігання корупції і 
врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами» обґрунтовано 
значення історико-правового аналізу запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів трудоправовими заходами, що полягає у забезпеченні їх 
подальшого розвитку та вдосконаленні на підставі врахування позитивних і 
негативних моментів в історичному досвіді використання можливостей 
трудового законодавства в безпосередній антикорупційної діяльності держави. 

Визначено ряд чинників, якими обумовлюється тривалий історико-правовий 
генезис запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 
заходами, а саме: 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. 

Виділено та охарактеризовано етапи історико-правового генезису 
запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими 
заходами. Узагальнено сучасну нормативну базу запобігання корупції та 
врегулювання конфлікту інтересів трудоправовими заходами. 
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У підрозділі 2.2 «Зарубіжний досвід запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів трудоправовими заходами» обґрунтовано, 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. Акцентується увага на 
доцільності вивчення та окреслення шляхів імплементації в Україні досвіду 
країн-лідерів рейтингу сприйняття корупції Transparency International. 

Виявляються спільні риси трудоправових заходів запобігання корупції і 
врегулювання конфлікту інтересів у країнах Європи, передусім, Європейського 
Союзу. Характеризується зарубіжний досвід запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів трудоправовими заходами та виділяються наступні 
можливості його впровадження в Україні: 1) 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 1989 року); 2) 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, 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); 3) 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) тощо. 

Розділ 3 «Підстави зміни умов і припинення трудового договору, 
спрямовані на запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Звільнення працівника у випадку порушення обмеження 
після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 
самоврядування» з’ясовується, що однією з підстав припинення трудового 
договору за п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного КЗпП 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» 
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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». 

Обґрунтовується, 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. Враховуючи той 
факт, що на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, розповсюджується дія не лише загальних норм КЗпП 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, на практиці можливі складнощі у правозастосуванні 
щодо припинення трудового договору за п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного КЗпП України.  

У зв’язку з вищезазначеним пропонується внести зміни до п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про запобігання корупції» та п. 7-1 ч. 1 ст. 36 чинного КЗпП України; 
сформувати Державний реєстр посадовців, звільнених із державної служби та 
органів місцевого самоврядування; узгодити загальні норми трудового права та 
спеціальні норми законодавства про державну службу і місцеве самоврядування, 
виходячи з поширеної судової практики вирішення спорів з приводу 
правомірності застосування тієї чи іншої підстави звільнення державних 
службовців. 

У підрозділі 3.2 «Переведення і звільнення працівника у випадку порушення 
обмеження спільної роботи близьких осіб» виокремлюються 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 із 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» 
трактуються законодавцем у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»; 
4) 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; 5) законом встановлений 
п’ятнадцятиденний термін для самостійного усунення близькими особами 
відносин прямого підпорядкування. 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 
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підпорядкуванні перебуває близька особа). У разі неможливості такого 
переведення особа, що перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 
займаної посади; 6) відповідно до ст. 41 КЗпП 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 тощо. 

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 (у значній кількості випадків вони створюються штучно) 
спричиняє пролонгацію процесу врегулювання конфлікту інтересів, обумовлює 
відкриття судових справ, їх затягування і закриття за строком давності. 

У підрозділі 3.3 «Переведення і звільнення працівника у зв’язку з наявністю 
конфлікту інтересів» виділяються та аналізуються такі 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 наявність приватного інтересу 
(майнового чи немайнового) та службових/представницьких повноважень 
(безпосередніх та загальнослужбових); їх співвідношення призводить до 
виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів; 3) перелік визначених 
законодавством обставин чи відносин, які обумовлюють приватний інтерес, є 
відкритим, але не вичерпним; 4) обов’язок вживати заходів щодо недопущення 
виникнення, врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів 
закріплений у ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»; 5) основні заходи 
з врегулювання конфлікту інтересів передбачені в ст. 29 Закону України «Про 
запобігання корупції», серед яких міститься переведення та звільнення; 
6) переведення застосовується 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; 7) звільнення особи здійснюється при 
наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів, якщо він має постійний 
характер і не може бути врегульований в будь-який інший спосіб, у тому числі 
через відсутність згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу; 
8) звільнення є крайнім заходом, який застосовується за неможливості 
застосування інших заходів врегулювання конфлікту інтересів, тощо. 

На підставі аналізу деякої судової практики щодо порушення вимог 
стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів робиться висновок, 
що в більшості випадків має місце притягнення до адміністративної 
відповідальності (досить часто неодноразове), суми штрафів є незначними і 
посадовці продовжують працювати на займаних посадах чи поновлюються на 
цих посадах через суд. В інших випадках звільнення та переведення відбувається 
з інших підстав, тобто не у зв’язку з конфліктом інтересів (безпосередньо такої 



12 

підстави не передбачено в чинному КЗпП 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 
пропонується встановити обов’язок, а не передбачивши лише можливість із 
закріпленням додаткової підстави припинення трудового договору через пряме 
підпорядкування у близької особи, звільняти порушників вимог щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, провина яких доведена в судовому порядку. 

 
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 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 
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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 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 
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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 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 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 
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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 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, 
відпустки та інших подібних обставин; 2) неправомірність звільнення під час 
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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) 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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з наявністю конфлікту інтересів. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та 
перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Дніпро, 1–2 лютого 2019 року). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 22–25. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
Бойко С.Ю. Переведення на іншу посаду та звільнення як заходи 

запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. − 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 
науки України. – Київ, 2019. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню переведення 
на іншу посаду та звільнення як заходів запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів та напрямків їх вдосконалення. У зв’язку з цим з’ясовується 
сучасний стан наукової розробки проблем запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів у трудовому праві. Надається визначення поняття 
трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів, 
формулюються їх суттєві ознаки, уточнюються види. Аналізуються історико-
правовий генезис та зарубіжний досвід запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів трудоправовими заходами та виділяються можливості його 
впровадження в Україні. З урахуванням вітчизняної практики всебічно 
досліджуються підстави 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 та у зв’язку з наявністю 
конфлікту інтересів, виявляються недоліки і пропонуються заходи з їх усунення. 

Ключові слова: трудове право, трудоправові заходи, трудовий договір, 
переведення, звільнення, корупція, конфлікт інтересів, запобігання корупції, 
врегулювання конфлікту інтересів, обмеження. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Бойко С.Ю. Перевод на другую должность и увольнение как меры 

предупреждения коррупции и урегулирования конфликта интересов. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию перевода 
на другую должность и увольнению как мер предупреждения коррупции и 
урегулирования конфликта интересов и направлений их совершенствования с 
учетом исторической и мировой правовой традиции предотвращения коррупции 
и урегулирования конфликта интересов трудоправовыми мерами. 

В работе обосновывается, что, учитывая негативное состояние 
предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов, отсутствие 
современной антикоррупционной стратегии государства, неэффективность 
проводимой антикоррупционной политики, а также появление и распространение 
новых коррупционных форм и схем, на современном этапе развития 
общественно-правовых отношений в Украине происходят изменения в 
нормативно-правовом поле, институциональная перестройка системы 
антикоррупционных органов и структур, появляются новые стандарты, методы и 
методики, способы и технологии предотвращения коррупции и эффективного 
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противодействия ее проявлениям. Одним из важных элементов 
антикоррупционного механизма являются трудоправовые меры, которые с 
реформированием антикоррупционного и трудового законодательства 
приобретают качественно новое значение, будучи своевременными и 
потенциально эффективными. 

В связи с этим выясняется современное состояние научной разработки 
проблем предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов в 
трудовом праве и обосновывается актуальность и своевременность дальнейших 
научных исследований по данному вопросу. Дается определение понятия 
трудоправовых мер предупреждения коррупции и урегулирования конфликта 
интересов, рекомендуется закрепить его в ст. 1 Закона Украины «О 
предотвращении коррупции» при определении основных терминов по 
исследуемой проблематике. Формулируются основные признаки, уточняются и 
анализируются виды трудоправовых мер предупреждения коррупции и 
урегулирования конфликта интересов. Характеризуются историческая и мировая 
правовые традиции предотвращения коррупции и урегулирования конфликта 
интересов трудоправовыми мерами по выделенным этапам. 

Анализируется зарубежный опыт предотвращения коррупции и 
урегулирования конфликта интересов трудоправовыми мерами, и выделяются 
возможности его внедрения в Украине. С учетом отечественной практики 
всесторонне исследуются основания изменения условий и прекращения 
трудового договора, направленные на предотвращение коррупции и 
урегулирование конфликта интересов, и предлагаются меры по их 
усовершенствованию (увольнение работника в случае нарушения ограничения 
после прекращения деятельности, связанной с выполнением функций 
государства, местного самоуправления; перевод и увольнение работника в случае 
нарушения ограничения совместной работы близких лиц; перевод и увольнение 
работника в связи с наличием конфликта интересов). 

Ключевые слова: трудовое право, трудоправовые меры, трудовой договор, 
перевод, увольнение, коррупция, конфликт интересов, предотвращение коррупции, 
урегулирование конфликта интересов, ограничение. 

 
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 arrangement of 
conflicts of interests and directions of their improvement. 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. The definition of the 
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concept of labor and legal measures for the prevention of corruption and arrangement 
of conflicts of interest is given, and their essential features are formulated, and the types 
are specified. Historical and legal genesis and foreign experience of preventing 
corruption and arrangement of conflicts of interest are analyzed. Besides, opportunities 
for its implementation in Ukraine are identified. The grounds for dismissal of the 
employee in case of violation of the restriction after termination of activity are 
thoroughly investigated, on the basis of the domestic practice, which is related to the 
performance of functions of the state, local self-government; reassignment and 
dismissal of an employee in case of breach of restriction on the work of close persons 
and in connection with the presence of conflict of interest, deficiencies are identified, 
and remedial measures are proposed. 

Key words: labor law, labor law measures, employment contract, reassignment, 
dismissal, corruption, conflict of interest, prevention of corruption, arrangement of 
conflict of interest, restriction. 
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