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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Демократичний розвиток держави вимагає подолання 

проблем, «перешкод», які існують на шляху належного забезпечення прав та 

свобод людини, однією з яких є корупція. Корупція, будучи негативним 

суспільним явищем, проникаючи у структуру публічної влади, руйнує 

демократичні засади суспільства та є причиною гальмування інтеграційних 

процесів в Україні. Антикорупційна Стратегія на 2014–2017 рр. та Закон 

України «Про запобігання корупції» стали необхідним системним фундаментом 

для впровадження антикорупційних заходів на всіх рівнях системи публічного 

управління. В останні роки в Україні створено цілий масив нормативно-

правових актів різного рівня, продовжується формування спеціальної системи 

органів публічного управління, діяльність яких спрямована виключно на 

запобігання корупційним проявам. 
Однак, не зважаючи на певні зрушення в удосконаленні правового 

регулювання запобігання корупції в Україні, зберігаються надзвичайно високі 

показники сприяння корупційним проявам. За даними ряду проведених 

соціологічних досліджень (Transperancy International), понад 20% населення 

України виправдовує корупцію, пояснюючи це єдиним можливим шляхом 

вирішення власних матеріальних проблем. Така ситуація безумовним своїм 

наслідком має створення несприятливого інвестиційного клімату в країні, 

проникнення корупції у відносини між публічною владою і людиною, в 

результаті чого існує ситуація глибокої недовіри до системи публічного 

управління. Одним із шляхів подолання корупції в Україні розглядається повне 

оновлення системи органів державного та муніципального управління, що 

передбачає проведення масштабного атестаційного оціночного процесу осіб, 

які виконують функції держави, в наслідок чого можливим є застосування 

звільнення з публічної служби осіб, винних у вчиненні порушень вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції. 

Проблема запобігання корупції не є новою для вітчизняної адміністративно-

правової науки. Безумовним підґрунтям для дослідження проблем запобігання 

корупції є роботи В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, М. Ю. Віхляєва, 

В. М. Гаращука, В. Л. Грохольского, О. Ф. Долженкова, Н. В. Коваленко, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, М. В. Корнієнка, О. В. Кузьменко, 

Є. В. Курінного, Т. О. Коломоєць, Ю. О. Легези, П. С. Лютікова, О. П. Рябченко, 

М. І. Хавронюка та ін. Виділяється ряд наукових досліджень, до яких належить 

дисертація, в яких визначаються особливості проходження служби окремими 

категоріями публічних службовців. 

Питання особливостей проходження публічної служби є предметом 

досліджень представників не лише адміністративної науки. Виділяються наукові 

розробки О. Т. Барабаш, Н. Б. Болотіної, М. І. Іншина, М. М. Клемпарського, 

Л. В. Межевської, В. Г. Петрова та ін., в яких з точки зору трудо-правового 

регулювання піднімаються питання правового регулювання службових 

відносин. Але в цих наукових дослідженнях питання звільнення з публічної 
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служби у системі заходів запобігання корупції не розглядається. Вказані 

обставини й зумовили актуальність обрання зазначеної теми. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., комплексного наукового проекту «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710). Дисертація виконана в межах 

реалізації Указу Президента України «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, сприяє 

реалізації Антикорупційної стратегії в Україні на 2014–2017 рр., відповідає 

Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на  

2014–2018 рр., затвердженим Постановою Президії НАН України від 20 грудня 

2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність звільнення з публічної служби як заходу запобігання 

корупції, окреслити проблеми його нормативного регулювання, сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і практики 

його застосування. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі 

поставлено й вирішено такі основні задачі: 
– визначити особливості становлення та розвитку інституту публічної 

служби в Україні;  

– з’ясувати правову основу регулювання застосування звільнення з 

публічної служби як заходу запобігання корупції; 

– узагальнити зарубіжний досвід правового регулювання відповідальності 

посадових осіб публічної служби за порушення законодавства у сфері 

запобігання корупції; 

– надати характеристику корупційних правопорушень як підстави 

притягнення до відповідальності посадових осіб публічної служби за 

законодавством України; 

– визначити місце звільнення з публічної служби у системі заходів 

запобігання корупції; 

– охарактеризувати особливості проведення спеціальних та 

антикорупційних перевірок як складової процедури звільнення з публічної 

служби; 

– визначити проблеми оскарження рішень про звільнення з публічної 

служби за вчинення корупційних правопорушень; 

– сформулювати конкретні пропозиції і рекомендації щодо розв’язання 

проблем та окреслення перспектив розвитку законодавства з питань 

регулювання застосування звільнення з публічної служби у системі заходів 

запобігання корупції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

проходження публічної служби. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
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Предметом дослідження є звільнення з публічної служби як захід 

запобігання корупції. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, який дав змогу 

проаналізувати чинне законодавство з питань застосування звільнення з 

публічної служби як заходу запобігання корупції та практику його застосування 

(підрозділи 1.2, 3.3). Метод порівняльного правового дослідження використано 

для аналізу міжнародного та зарубіжного досвіду у цій сфері (підрозділи 1.1, 

2.1). Методи системного та структурно-функціонального аналізу застосовано 

під час розгляду особливостей застосування процедури звільнення з публічної 

служби як заходу запобігання корупції (підрозділи 3.1, 3.2). Методи 

класифікації та групування дозволили здійснити класифікацію правопорушень 

у сфері запобігання корупції (підрозділ 2.2). Використання функціонального 

методу дало змогу дослідити діяльність суб’єктів адміністративно-правового 

режиму техногенних родовищ як способу реалізації їхньої компетенції 

(підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). Метод моделювання, аналізу та синтезу використано 

під час розроблення пропозицій з удосконалення законодавства з питань 

застосування звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції 

(підрозділ 3.4). 

Нормативну основу роботи складає чинне законодавство України з питань 

регулювання звільнення з публічної служби у системі заходів запобігання 

корупції. Для розробки пропозицій з удосконалення адміністративно-правового 

регулювання застосування звільнення з публічної служби використано 

законодавство інших країн: Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, 

Республіки Польща, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2012–2017 рр., інформація 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів центральних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень, присвячених визначенню 

сутності звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 

рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше:  
– на підставі характеристики процедури проведення спеціальних 

антикорупційних перевірок діяльності посадових осіб публічної служби 

обґрунтовано низьку ефективність встановлення достовірності інформації, 

поданої службовцем під час декларування ним доходів, витрат та належного 

йому майна; 

– обґрунтовано, що з метою досягнення єдності судової практики 

доцільним є встановлення імперативної нормативної вимоги проведення 
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службового розслідування як додаткової гарантії дотримання принципу 

законності реалізації процедури звільнення з публічної служби;  

удосконалено: 
– наукові підходи до визначення сутності публічної служби шляхом 

встановлення таких її ознак, як: 1) реалізація народовладдя через виконання 

завдань і функцій держави; 2) постійність, професійність і оплачуваність 

діяльності за рахунок бюджетних коштів; 3) зайняття посади в органах 

виконавчої влади, апаратах усіх гілок органів влади, органах місцевого 

самоврядування; 4) забезпечення реалізації публічних інтересів; 5) наявність 

індивідуального адміністративного акта про призначення на посаду; 

– наукові підходи до розуміння категорії звільнення з публічної служби як 

крайнього заходу дисциплінарної відповідальності шляхом співвідношення 

його з такими суміжними категоріями, як «відсторонення від посади», 

«відсторонення від виконання посадових обов’язків», «відсторонення від 

здійснення правосуддя», при цьому додатково аргументовано необхідність 

застосування імперативних методів адміністративно-правового регулювання 

таких суспільних відносин;  

– наукові положення про класифікацію правопорушень у сфері 

недотримання вимог чинного антикорупційного законодавства як підстави 

притягнення до юридичної відповідальності шляхом виділення таких груп, як: 

1) корупційні правопорушення; 2) правопорушення, спрямовані на 

приховування отриманих результатів корупційної діяльності; 3) корупціогенні 

правопорушення;  

– теоретико-правові положення щодо визначення переліку безумовних 

обставин, настання яких свідчить про втрату довіри до публічного службовця 

та які є підставою для його звільнення: 1) застосування заборон до публічного 

службовця в порядку Закону України «Про очищення влади»; 2) набрання 

законної сили рішення суду щодо притягнення публічного службовця до 

адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення; 3) набрання 

законної сили обвинувального вироку суду щодо публічного службовця за 

вчинення злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, 

пов’язаною з виконанням функцій держави; 4) нескладання присяги, а також її 

грубе порушення, яке полягає у: а) аморальній поведінці особи (зловживання 

алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними 

речовинами); б) систематичному або одноразовому порушенні вимог 

законодавства, невиконанні чи неналежному виконанні покладених на 

службовця обов’язків, що спричинило тяжкі, або особливо тяжкі наслідки; 

дістали подальшого розвитку:  
– положення про узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, 

використання якого іншими державами доводить ефективність застосування 

звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції; 

— формулювання пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про запобігання корупції», 

а також до низки підзаконних актів у досліджуваній сфері, спрямованих на 
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удосконалення правового регулювання застосування звільнення з публічної 

служби. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження проблем 

звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про запобігання корупції» 

та низки підзаконних нормативно-правових актів з питань використання 

техногенних родовищ (лист Комітету з запобігання і протидії корупції 

Верховної Ради України від 23.11.2017 № 04-19/12-2900); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності у сфері 

запобігання корупції (акт впровадження Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду від 11.12.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», під час 

підготовки підрозділів підручників та навчальних посібників із відповідних 

навчальних курсів, а також статей і наукових повідомлень (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 15.12.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднено на 2 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку 

правової системи України» (м. Київ, 2016 р.); «Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки» (м. Дніпро, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 201 сторінка, у т. ч. основного 

тексту – 158 сторінок. Список використаних джерел налічує 222 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади запобігання корупції у сфері 

публічної служби» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток інституту публічної служби в 

Україні» встановлено, що до складу публічної служби належать: 1) державна 

служба; 2) «політична» служба; 3) мілітаризована служба; 4) служба в органах 

судової влади; 5) патронатна служба. 

Встановлено, що для забезпечення ефективного правозастосування у сфері 

запобігання корупції необхідна обов’язкова наявність у нормативних актах 

трактування поняття «юридичні особи публічного права».  

Підкреслено необхідність законодавчого визначення процедури звільнення 

до посадових осіб навчальних і медичних закладів, створених державою чи 

органами місцевого самоврядування, які уповноважені на реалізацію публічних 

інтересів, пов’язаних із забезпеченням реалізації медичної та освітньої реформ 

в Україні.  

У підрозділі 1.2 «Правове регулювання запобігання корупції у сфері 

проходження публічної служби» підкреслено, що забезпечення високого рівня 

діяльності із запобігання поширенню корупції залежить від реалізації 

міждержавного співробітництва, впровадження міжнародних стандартів 

протидії корупції. Визначено, що до міжнародних стандартів запобігання 

корупції належить: 1) забезпечення ефективного та прозорого механізму 

декларування посадових осіб публічної служби; 2) невідворотність 

застосування заходів дисциплінарної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 3) встановлення 

дієвого механізму обов’язкового інформування посадовими особами 

публічного управління про відомі їм випадки корупції (за умови звільнення від 

відповідальності у разі непідтвердження вчинення порушень вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції); 4) забезпечення юрисдикційних 

форм компенсації збитків, заподіяних вчиненням порушень вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції. 

Встановлено, що нормативно-правове регулювання проходження публічної 

служби здійснюється на рівні спеціалізованих законодавчих актів, які 

визначають особливості проходження: 1) мілітаризованої публічної служби 

(«Про Національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки 

України» та ін.); 2) цивільної публічної служби («Про державну службу», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»); 3) служби суддями («Про 

судоустрій та статус суддів»); 4) служби особами, що обіймають політичні 

посади («Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої 

влади», «Про статус народного депутата України» та ін.). При цьому 
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підкреслено необхідність визначення на законодавчому рівні єдиної процедури 

проведення службового розслідування у випадку вчинення порушень у сфері 

запобігання корупції. 

Визначено необхідність проведення систематизації судової практики у сфері 

розгляду публічно-правових спорів, що виникають у сфері проходження та 

звільнення з публічної служби. 

Розділ 2 «Юридична відповідальність посадових осіб публічної служби 

за порушення законодавства про запобігання корупції» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Зарубіжний досвід правового регулювання 

відповідальності посадових осіб публічної служби за порушення законодавства 
у сфері запобігання корупції» визначено, що запобігання корупції є одним із 

першочергових завдань, пріоритетних для вирішення в умовах сучасності. 

Підкреслено, що правове регулювання запобігання корупції в зарубіжних 

країнах здійснюється на законодавчому рівні, окрім законодавства Фінляндії, де 

регулювання запобігання корупції належить до загальнодержавної політики 

боротьби зі злочинністю. Встановлено, що одним із пріоритетних напрямів 

удосконалення запобігання корупції обґрунтовано доцільність впровадження 

досвіду Республіки Казахстан та Російської Федерації щодо визначення як 

суб’єкта відповідальності не лише посадових осіб публічної служби, але і 

юридичних осіб. 

З’ясовано, що за законодавством Республіки Литви відповідальність за 

вчинення корупційних правопорушень належить до сфери службово-трудового 

регулювання суспільних відносин. 

Підкреслено позитивний досвід Республіки Гонконг зі створення 

спеціалізованої системи суб’єктів публічного управління у сфері запобігання 

корупції, ефективність якої залежить від збалансованості співвідношення 

повноважень правоохоронних та судових органів у досліджуваній сфері, 

поєднанні політичної волі та високого рівня суспільної правосвідомості. 

У підрозділі 2.2 «Характеристика правопорушень у сфері запобігання 
корупції як підстави притягнення до адміністративної відповідальності за 

законодавством України» підкреслено, що сучасний етап запобігання корупції 

характеризується важливими якісними змінами. 

Встановлено, що в Україні впроваджуються ефективні механізми 

запобігання корупції, які застосовуються у випадку недотримання вимог 

законодавства, зокрема, в умовах виникнення конфлікту інтересів, 

недотримання професійних етичних вимог тощо. Зроблено висновок, що 

необґрунтоване застосування такого заходу запобігання корупції, як звільнення 

особи з публічної служби, може призвести до збільшення показників діяльності 

антикорупційних державних органів, однак при цьому це не забезпечить 

ефективність здійснення публічного управління, що в умовах впровадження 

значних реформ в Україні є більш необхідним, ніж масштабні звільнення за 

незначні правопорушення, які можуть бути виявлені у діяльності посадовців. 
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Розділ 3 «Процедура звільнення з публічної служби за вчинення 

корупційного правопорушення: стан та перспективи удосконалення 

законодавства» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Звільнення з публічної служби у системі заходів 

запобігання корупції» визначено, що запобігання поширенню корупції 

допускається шляхом застосування попереджувальних (формування високого 

рівня правової культури, в основі якого має бути визначено абсолютне 

неприйняття особою корупційної поведінки; декларування доходів, витрат та 

майна публічного службовця та ін.), правообмежувальних (відсторонення від 

виконання посадових обов’язків; встановлення заборони зайняття окремих 

посад публічної служби) та правоприпиняючих заходів (застосування заходів 

юридичної відповідальності, в тому числі застосування звільнення як крайнього 

заходу дисциплінарної відповідальності публічних службовців). 

Дисциплінарне провадження у сфері публічної служби визначено як 

врегульовану правовими нормами діяльність суб’єктів публічного управління, 

спрямовану на застосування до посадових осіб публічної служби 

дисциплінарних стягнень за порушення вимог службового законодавства. 

Наведено аргументи віднесення інституту дисциплінарної відповідальності 

публічних службовців до сфери адміністративно-правового регулювання, до 

яких належать: 1) застосування відповідних дисциплінарних стягнень 

пов’язується з необхідністю забезпечення реалізації публічного інтересу, 

належного виконання функцій держави, що є змістовним наповненням 

компетенції органу державної влади чи місцевого самоврядування; 

2) необхідність встановлення імперативного прозорого механізму притягнення 

до дисциплінарної відповідальності публічних службовців не є характерною 

ознакою дисциплінарної відповідальності працівників за законодавством про 

працю. 

У підрозділі 3.2 «Спеціальні антикорупційні перевірки як складові процедури 

звільнення з публічної служби» підкреслено, що правове регулювання 

проведення спеціальних антикорупційних перевірок встановлюється системою 

підзаконних нормативно-правових актів, що зумовлюється можливістю 

оперативного внесення змін до них, порівняно з законодавчим регулюванням, 

при цьому визначено як необхідне подальше законодавче визначення 

процедури проведення спеціальних та антикорупційних перевірок. 

Встановлено, що проведення спеціальної антикорупційної перевірки 

допускається відносно кандидата на посаду, яка входить до переліку посад 

підвищеного корупційного ризику, лише за його заявою. 

Спеціальні антикорупційні перевірки класифіковано: 1) залежно від органу, 

уповноваженого на їх проведення, – на локальні (які проводяться кадровою 

службою органу державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування) і 

централізовані (що проводяться спеціально уповноваженим суб’єктом 

публічного управління, яким в Україні є Національне агентство з питань 

запобігання корупції); 2) залежно від підстав проведення – на планові 

(проводяться відповідно до річного плану перевірок Національним агентством з 

питань запобігання корупції) та позапланові (проводяться у разі виявлення 
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порушень фінансування діяльності політичних партій; за ініціативою кандидата 

на посаду публічної служби; на підставі анонімного повідомлення про ймовірне 

порушення законодавства у сфері запобігання корупції, що надійшло від 

працівників органу, де працює інша особа, що підозрюється у порушенні вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції). 

Встановлено, що в результаті проведення спеціальної антикорупційної 

перевірки складається експертний висновок про: 1) відсутність підстав для 

застосування до публічного службовця заходів юридичної відповідальності; 

2) застосування до публічного службовця заходів юридичної відповідальності; 

3) направлення матеріалів до відповідної комісії щодо доцільності 

врегулювання конфлікту інтересів. 

У підрозділі 3.3 «Особливості оскарження рішень про звільнення з публічної 

служби за вчинення правопорушень у сфері запобігання корупції» підкреслено, 

що дотримання принципу законності при здійсненні провадження зі звільнення 

з публічної служби забезпечується встановленням права особи на оскарження 

відповідного рішення у порядку адміністративного судочинства. 

Встановлено, що обов’язковими стадіями оскарження рішення 

уповноваженого органу про звільнення особи з публічної служби є: 

1) порушення адміністративної справи в адміністративному суді (звернення до 

адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі); 

2) підготовка адміністративної справи до судового розгляду (підготовче 

провадження); 3) судовий розгляд адміністративної справи; 4) виконавче 

провадження (виконання судових рішень в адміністративних справах). До 

факультативних стадій віднесено етапи, настання яких відбувається за 

ініціативи учасників позовного провадження і без їх волевиявлення є 

неможливим.  

На основі аналізу судової практики Дніпропетровської області встановлено, 

що впродовж 2016–2017 рр. було розглянуто понад 1500 адміністративно-

правових спорів у сфері публічної служби (що складає близько 6% від загальної 

кількості розглянутих спорів). При цьому визначено, що найбільш поширеними 

є справи, де суб’єктом звернення є працівники органів внутрішніх справ, 

зокрема, працівники Національної поліції України, Національної гвардії 

України та інших підрозділів (понад 70% від загальної кількості спорів у сфері 

публічної служби). Встановлено, що до інших суб’єктів звернення до 

адміністративного суду за захистом порушеного права прийняття, проходження 

чи звільнення з публічної служби належать такі категорії працівників публічної 

служби, як працівники відповідних територіальних управлінь: Державної 

судової адміністрації України – 192 справи (12% від загальної кількості); 

Міністерства оборони України – 128 справ (8%); прокуратури – 72 справи 

(4,6%); Державної фіскальної служби – 48 справ (у відносній кількості – це 

2,8% від загальної кількості справ); Міністерства юстиції України – 37 справ 

(2,3%); районних державних адміністрацій – 32 справи (2%); Державної 

міграційної служби України – 16 справ (1%) та інші категорії посадових осіб 

публічної служби. Підкреслено, що від загальної кількості спорів у сфері 
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публічної служби справи про порушення вимог дотримання процедури 

звільнення складають понад 35,3%. 

Обґрунтовано висновок, що враховуючи диспозитивний характер 

проведення службового розслідування, позовні заяви, які ґрунтуються на факті 

відсутності його висновку, не підлягають задоволенню. 

У підрозділі 3.4 «Удосконалення правового регулювання застосування 
звільнення з публічної служби за вчинення правопорушень у сфері запобігання 

корупції» підкреслено, що необхідним є вирішення проблеми законодавчого 

визначення єдиного підходу до характеристики дисциплінарних 

правопорушень у сфері публічної служби, відмежування їх від корупційних, 

суміжних із корупцією та корупціогенних правопорушень. Обґрунтовано 

доцільність уникнення використання оціночних категорій «зловживання 

правом», «систематичне або грубе одноразове порушення правил професійної 

етики». З метою узагальнення практики притягнення до дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців запропоновано запровадження реєстру 

осіб, яких було звільнено зі служби через недотримання вимог чинного 

законодавства у сфері запобігання корупції.  

Обґрунтовано низьку ефективність застосування звільнення з публічної 

служби особи (як відповідного антикорупційного заходу) у разі: 

1) непроходження нею в установлений строк стажування чи інших форм 

підвищення кваліфікації службовця, наслідком якого є нехтування особою 

обов’язку особистого розвитку, необхідного для виконання делегованих 

функцій держави; 2) ненадання нею інформації на звернення громадянина, чи 

надання недостовірної або неповної інформації, чи прострочення строків 

надання відповіді на таке звернення; 3) неналежного образу життя особи, який 

може свідчити про використання нею свого службового становища в особистих 

цілях. У випадку вчинення таких порушень до особи має бути застосовано ряд 

дисциплінарних стягнень, не пов’язаних з її звільненням з посади. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності звільнення з публічної служби 

як заходу запобігання корупції, окресленні проблем його нормативного 

визначення та практичної реалізації, пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в цій сфері і практики його застосування. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що сутність визначення публічної служби не може 

виражатися лише через встановлення переліку сфер діяльності, що не 

відповідає потребам правозастосування. Обґрунтовано необхідність в основу 

законодавчого визначення категорії публічної служби покласти притаманні їй 

ознаки (задоволення публічного інтересу; забезпечення високого рівня 

професіоналізму службовців; бюджетне фінансування; забезпечення апарату 

державного та муніципального управління; спеціальна процедура призначення 

на посаду). 
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2. Відзначено особливу системоутворюючу роль Закону України «Про 

державну службу» у правовому регулюванні проходження публічної служби. 

Однак при цьому наголошено, що відсутність уніфікованої процедури 

звільнення з публічної служби у зв’язку з вчиненням порушень вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції має своїм наслідком надзвичайно 

розгалужену сукупність адміністративних процедур, що застосовуються до 

окремих представників публічної служби (суддів, прокурорів, поліцейських, 

державних службовців, військовослужбовців, осіб, які обіймають політичні 

посади тощо). 

3. На основі проведеного аналізу антикорупційних нормативних актів 

зарубіжних країн зроблено висновок про загальну спрямованість 

антикорупційної політики розвинених країн у таких головних напрямах, як: 

націленість на забезпечення безпеки держави, ефективного функціонування 

органів публічної влади всіх рівнів, стабільний розвиток демократичного 

суспільства; при рівній значущості попередження, припинення та покарання 

корупційного правопорушення перевага віддається саме превентивним заходам; 

превенція передусім полягає у комплексі заходів, що створюють такі умови 

праці осіб на публічних посадах, які мінімізують можливість їх підкупити; 

невідворотність відповідальності за вчинення корупційних правопорушень як 

один із основних принципів антикорупційної політики. 

4. Обґрунтовано доцільність класифікації адміністративних правопорушень 

у сфері запобігання корупції на: 1) корупційні правопорушення, до яких 

належать корупційна діяльність у розумінні пропозиції, обіцянки, давання, 

вимагання або отримання будь-яких матеріальних цінностей або 

нематеріальних неправомірних вигод в обмін на прийняття публічним 

службовцем законних або протизаконних рішень в інтересах особи, а не з 

метою задоволення суспільного чи державного інтересу; 2) правопорушення, 

суміжні з корупцією, до яких належать неправомірна діяльність з приховування 

вчинення корупційних правопорушень, а також зі створення умов для вільного 

користування їх результатами (легалізація доходів, отриманих у результаті 

корупційних дій; перешкоджання веденню розслідування або здійсненню 

правосуддя в антикорупційних справах тощо); 3) правопорушення у сфері 

запобігання корупції, тобто діяння, вчинене публічною службовою особою, що 

не містить безпосередніх ознак корупції, не спрямоване на приховування 

отриманих неправомірних вигод від службової діяльності, але порушує 

встановлені антикорупційним законодавством вимоги, заборони та обмеження. 

Ці порушення умовно можуть бути названі «корупціогенні правопорушення». 

До корупціогенних правопорушень віднесено: порушення встановлених 

заборон та обмежень, невиконання обов’язків, встановлених з метою 

профілактики корупції; ненадання інформації, а також надання неповної та 

недостовірної інформації, обов’язковість розкриття якої встановлена 

законодавством у сфері запобігання корупції. При цьому підкреслено, що за 

вчинення першої групи порушень вимог антикорупційного законодавства 

доцільно застосовувати виключно заходи кримінальної відповідальності, у 

випадку вчинення правопорушення другої групи – порушувати питання про 
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застосування кримінальної чи адміністративної відповідальності, і 

правопорушення третьої групи є безумовними підставами для застосування 

заходів дисциплінарного впливу, в тому числі застосування звільнення як 

крайнього обмежувального заходу.  

5. Визначено, що звільнення з публічної служби здійснюється в порядку 

дисциплінарного провадження, під яким запропоновано розуміти врегульовану 

правовими нормами діяльність суб’єктів публічного управління, спрямовану на 

застосування до посадових осіб публічної служби дисциплінарних стягнень за 

порушення вимог службового законодавства, при цьому обґрунтовано 

доцільність застосування до врегулювання таких відносин методів 

адміністративно-правового впливу. 

6. Визначено, що підставами проведення спеціальних антикорупційних 

перевірок є: 1) невиконання чи неналежне виконання публічним службовцем 

своїх посадових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло 

значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, 

установі, організації чи об’єднанню громадян; 2) недодержання посадовими 

особами місцевого самоврядування законодавства про службу в органах 

місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства; 3) ініціатива 

публічного службовця про проведення відносно нього антикорупційної 

перевірки; 4) подання спеціально уповноваженого органу у сфері запобігання 

корупції про необхідність виявлення причин та умов, що призвели до вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. 

7. На основі проведеного аналізу судової практики визначено, що 

предметом оскарження рішення про звільнення особи з публічної служби у 

зв’язку з вчиненням нею порушень вимог законодавства у сфері запобігання 

корупції є: 1) недотримання вимог процедури проведення службового 

розслідування; 2) пропущення строків застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності. 

8. Встановлено, що для ефективної реалізації державної політики 

запобігання корупції необхідно внести такі зміни до чинного законодавства 

України: 1) у Законі України «Про запобігання корупції» – по-перше, 

передбачити перелік обставин, які свідчать про втрату довіри до публічного 

службовця і настання яких вимагає застосування звільнення з публічної служби 

(такими обставинами запропоновано визначити: а) застосування заборон до 

державного службовця в порядку Закону України «Про очищення влади»; 

б) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення публічного 

службовця до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення у 

сфері запобігання корупції; в) набрання законної сили обвинувального вироку 

суду щодо публічного службовця за вчинення умисного злочину та/або 

встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням 

функцій держави; г) нескладання присяги, а також її грубе порушення);  

по-друге, визначити перелік обставин, що свідчать про порушення присяги 

публічним службовцем, однак у випадку їх настання застосування звільнення є 

необов’язковим (непроходження в установлений строк стажування чи інших 

форм підвищення кваліфікації службовця, що своїм наслідком має нехтування 
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особою обов’язку особистого розвитку, що є необхідним для виконання 

делегованих функцій держави; ненадання інформації на звернення 

громадянина, чи надання недостовірної або неповної інформації, чи 

прострочення строків надання відповіді на таке звернення; неналежний образ 

життя особи, який може свідчити про використання нею свого службового 

становища в особистих цілях); 2) у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення статтю 30 доповнити частиною 7 щодо врегулювання 

процедури застосування позбавлення спеціального права обіймати певні 

посади; 3) у Постанові Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. № 950 

встановити вимоги про імперативність проведення службового розслідування 

та збільшення його строків у випадку застосування до публічного службовця 

звільнення з посади. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Конєва С. О. Звільнення з публічної служби як захід запобігання 

корупції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

У роботі визначено особливості застосування звільнення з публічної служби 

як заходу запобігання корупції. 

Досліджено особливості становлення та розвитку інституту публічної 

служби в Україні. Охарактеризовано правову основу регулювання застосування 

звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції. Визначено місце 

звільнення з публічної служби у системі заходів запобігання корупції, 

підкреслено його правоприняючу роль. З метою визначення стадій реалізації 

процедури звільнення з публічної служби визначено порядок та підстави 

проведення спеціальних антикорупційних перевірок як її складової. 

Встановлено стадії оскарження рішень про звільнення з публічної служби за 

вчинення корупційних правопорушень, при цьому підкреслено необхідність 

уніфікації судової практики з розгляду адміністративно-правових спорів у 

досліджуваній сфері. 

Автором висвітлено національний досвід регулювання застосування 

звільнення з публічної служби та проведено порівняння з проаналізованим 

досвідом зарубіжного законодавства в частині регулювання відповідних 

правовідносин, визначено недоліки чинного законодавства України, вироблено 

конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання публічної 

служби, основною із яких є внесення змін до Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, дисциплінарна 

відповідальність, звільнення, конфлікт інтересів, корупція, перевірка, 
правопорушення, публічна служба. 

 

Конева С. А. Увольнение с публичной службы в качестве меры 

предотвращения коррупции. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

В работе определены особенности применения увольнения с публичной 

службы в качестве меры предотвращения коррупции. 

Исследованы особенности становления и развития института публичной 

службы в Украине. Охарактеризовано правовую основу регулирования 

применения увольнения с публичной службы в качестве меры предотвращения 

коррупции. Определено место увольнения с публичной службы в системе мер 

предупреждения коррупции, подчеркнуто его правопрекращающую роль.  
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Определено, что увольнение с публичной службы осуществляется в порядке 

дисциплинарного производства в соответствии с нормами правового 

регулирования деятельности субъектов публичного управления, направленной 

на применение к должностным фактам публичной службы дисциплинарных 

взысканий за нарушение требований служебного законодательства, при этом 

обосновывается применение к урегулированию таких отношений методов 

административно-правового воздействия. 

Определено, что основаниями проведения специальных антикоррупционных 

проверок является: 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение публичным 

служащим своих должностных обязанностей, что привело к человеческим 

жертвам или причинило значительный материальный или моральный ущерб 

гражданину, государству, предприятию, учреждению, организации или 

объединению граждан; 2) несоблюдение должностными лицами местного 

самоуправления законодательства о службе в органах местного 

самоуправления, антикоррупционного законодательства; 3) инициатива 

публичного служащего о проведении в отношении него антикоррупционной 

проверки; 4) представление специально уполномоченного органа в сфере 

предотвращения коррупции о необходимости выявления причин и условий, 

приведших к совершению коррупционного или связанного с коррупцией 

правонарушения. Обоснованно необходимость установления императивного 

требования проведения служебного расследования в случае применения такой 

меры предотвращения коррупции, как увольнение с публичной службы. 

С целью определения стадий реализации процедуры увольнения с 

публичной службы определен порядок и основания проведения специальных 

антикоррупционных проверок как ее составляющей. Установлено стадии 

обжалования решений об увольнении с публичной службы за совершение 

коррупционных правонарушений, при этом подчеркнуто необходимость 

унификации судебной практики по рассмотрению административно-правовых 

споров в исследуемой сфере. 

Обоснованно низкую эффективность применения увольнения с публичной 

службы лица (как соответствующего антикоррупционного мероприятия) в 

случае: 1) непрохождение им в установленный срок стажировки или других 

форм повышения квалификации служащего, следствием которого является 

пренебрежение лицом обязанности личного развития, необходимого для 

выполнения делегированных функций государства; 2) непредоставление им 

информации на обращение гражданина, либо предоставление недостоверной 

или неполной информации, либо просрочка сроков предоставления ответа на 

такое обращение; 3) ненадлежащего образа жизни лица, который может 

свидетельствовать об использовании им своего служебного положения в 

личных целях. Подчеркнуто, что в случае совершения таких нарушений к 

публичному служащему должен быть применен ряд дисциплинарных 

взысканий, не связанных с его увольнением с должности. 

На основе проведенного анализа антикоррупционных нормативных актов 

зарубежных стран сделан вывод об общей направленности антикоррупционной 

политики развитых стран в таких главных направлениях, как: нацеленность на 
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обеспечение безопасности государства, эффективного функционирования 

органов публичной власти всех уровней, стабильное развитие демократического 

общества; при равной значимости предупреждения, пресечения и наказания 

коррупционного правонарушения предпочтение отдается именно превентивным 

мерам; превенция прежде всего заключается в комплексе мероприятий, 

создающих такие условия труда лиц на публичных должностях, которые 

минимизируют возможность их подкупить; неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений как один из основных принципов 

антикоррупционной политики. 

На основе рассмотренного опыта правового регулирования применения 

увольнения с публичной службы с учетом проведенной характеристики 

действующего антикоррупционного законодательства Украины выработаны 

конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования 

публичной службы, основным из которых является внесение изменений в Закон 

Украины «О предотвращении коррупции». 

Ключевые слова: административная ответственность, дисциплинарная 

ответственность, увольнение, конфликт интересов, коррупция, проверка, 
правонарушения, публичная служба. 

 

Konieva S. О. Dismissal from public service as a measure to prevent 

corruption. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a Candidate’s Degree in Legal Sciences in the specialty 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; information technology 

law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The specifics of the implementation of dismissal from public service as a measure 

to prevent corruption have been determined in the work. 

The peculiarities of the formation and development of the institute of public service 

in Ukraine are investigated. The legal basis for the regulation of application of 

dismissal from public service as a preventive measure of corruption is described. The 

place of dismissal from public service in the system of preventive measures of 

corruption was determined, its right-termination role was emphasized. In order to 

determine the stages of implementation of the procedure for dismissal from the public 

service, the procedure and grounds for realization of special anti-corruption inspections 

as its component have been determined. It determines the stages of appeals of 

decisions on dismissal from the public service for the commission of corruption 

offenses, in addition, it is stressed the need for unification of judicial practice towards 

review of administrative and legal disputes in the investigated sphere. 

The author examines the national experience in the regulation of implementation 

of dismissal from public service and compares with the analyzed experience of 

foreign legislation in the part of regulation of the relevant legal relations, identifies 

diasadvantages of the current legislation of Ukraine, developes specific proposals 

related to improvement of the legal regulation of the public service, one of the main 

is to amend the Law of Ukraine “Оn the Prevention of Corruption”. 

Key words: administrative responsibility, disciplinary responsibility, dismissal, 
conflict of interests, corruption, verification, offenses, public service. 
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