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економічних доктринальних досліджень, актуальним є детальний аналіз 

примусу в службовому праві під кутом зору правової науки.  

Проблематика адміністративного примусу як складової соціального, 

державно-правового примусу викликає підвищену зацікавленість вчених-

адміністративістів із XIX ст. Проте, незважаючи на розмаїття наукових праць 

та не применшуючи їх здобутки, необхідно зазначити, що безпосередньо 

проблематиці примусу в службовому праві України увага вчених-юристів не 

приділялася. 

Наведені обставини роблять дослідження Д.С. Припутня практично 

значущим, а відтак й дуже актуальним. Це підтверджується, зокрема й тим, 

що дисертація виконана в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711).  

Аналіз дисертації свідчить про науково обґрунтований системний 

підхід автора до проблеми: аргументовано сформульована актуальність теми, 

чітко визначені об’єкт, предмет, мета та задачі дослідження, комплексно 

підібраний необхідний для виконання цих завдань методологічний 

інструментарій. Матеріал подано у логічній послідовності, що сприяло 

розкриттю дисертантом взаємопов’язаних між собою теоретичних і практичних 

аспектів досліджуваної проблеми. 

Надана рецензування дисертація є практично першим у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, 

присвяченим теорії примусу в службовому праві. Мета дисертаційного 

дослідження полягає в необхідності розробити на підставі комплексного аналізу 

наявних наукових і нормативних джерел теорію примусу в службовому праві 

України, виокремити проблеми її нормативного закріплення та практичної 

реалізації, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 
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законодавства в цій сфері та практики його застосування.. 

Узагальнений в роботі теоретичний та нормативний матеріал 

аналізується з використанням виваженого методологічного апарату, який 

включає як загальні, так і спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: 

діалектичний, історико-правовий, логіко-семантичний, логіко-юридичний 

методи, методи групування, моделювання, аналізу й синтезу, системно-

структурний підхід, порівняльно-правовий, спеціально-юридичний та інші. 

Методи дослідження є цілком сучасними й обґрунтованими, що стало 

запорукою успішного вирішення поставлених дисертантом завдань. 

Високий ступінь обґрунтованості результатів дослідження зумовлений 

також використанням численних наукових праць фахівців у галузі філософії, 

соціології, економічної теорії, загальної теорії права і держави, 

конституційного, адміністративного права, інших галузевих правових наук. 

Положення та висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції 

України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 

Міністрів України, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, а також міжнародних нормативно-

правових актів, які визначають правові засади застосування заходів примусу 

в службовому праві. Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення 

практичної діяльності судових і правоохоронних органів, органів публічної 

адміністрації, а також політико-правова публіцистика, довідкові видання, 

статистичні матеріали з даних питань. 

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 

завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема вдало розроблені 

дефініції, класифікації і узагальнення дозволили автору аргументовано 

визначити власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем теоретичного 

розуміння, досвіду та практики реалізації примусу в службовому праві 

України. 

Новизна дослідження полягає насамперед в постановці та актуалізації 
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автором питання про необхідність теоретичного узагальнення та нового 

вирішення наукової проблеми, а саме обґрунтуванні доцільності виділення 

примусу в службовому праві як самостійного різновиду адміністративно-

правового примусу, а також визначенні його поняття й особливостей, 

класифікаційному розподілі зовнішніх форм прояву, окресленні основних 

напрямів вдосконалення правових засад застосування. Варто звернути увагу 

на положення дисертації, які є найбільш вагомими та практично корисними. 

Зокрема досить ґрунтовним є аналіз у підрозділі 1.1 історичних 

закономірностей та передумов формування та ґенеза службового права, хоча 

деякі висновки дисертанта потребують додаткового обґрунтування.  

Можна підтримати висновок, що службове право доцільно розглядати 

все ж в якості підгалузі адміністративного права, що розгляд місця 

службового права в системі національного права варто здійснювати з 

урахуванням сучасних положень теорії права щодо розуміння системи права 

в цілому, її елементів. Вирішення питання про місце і роль службового права 

в системі національного права варто здійснювати в аспекті розподілу права 

на публічне та приватне (с. 99, 111-112). 

Достатньо обґрунтованим є висновок дисертанта про доцільність 

деталізації адміністративно-правового примусу та виділення в його структурі 

новітнього різновиду інтегративного характеру – примусу в службовому 

праві України, запропонувати його визначення як об’єктивно зумовленого 

складника адміністративного примусу, що застосовується на підставах, у 

межах і в порядку, встановленому нормами службового права, здійснюється 

компетентними державними органами (їх посадовими особами) та є 

системою заходів впливу на волю, свідомість, поведінку публічних 

службовців із метою попередження правопорушень або інших небажаних 

шкідливих наслідків, забезпечення відновлення порушених прав і свобод та 

притягнення винних осіб до відповідальності (с. 155).  

Досить цікавою як з теоретичної, так і з практичної точок зору є 

запропонована дисертантом у підрозділі 2.2 авторська класифікація заходів 
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примусу в службовому праві України з одночасним використанням 

різноманітних критеріїв для з’ясування їх реального ресурсу: за характером 

відносин між особою, яка застосовує примус, та особою, щодо якої 

застосування відбувається (такий, що передбачає службову підлеглість, і 

такий, що не передбачає підлеглості); за об’єктами впливу (заходи 

особистого, морального, майнового, фінансового, організаційного 

характеру); за метою застосування (заходи попереджувального впливу, 

заходи покарання); за строком застосування (одномоментне та строкове 

застосування); за процедурою застосування (спрощена й ускладнена); за 

нормативними підставами (регламентація засадничих положень щодо 

застосування відповідних різновидів примусових заходів до публічних 

службовців у базових законодавчих актах у сфері службового права та в 

різнорівневих підзаконних нормативно-правових актах: положеннях, 

інструкціях, дисциплінарних статутах тощо); за суб’єктами, до яких 

застосовуються заходи примусу відповідно до виду служби; за наслідками 

застосування примусових заходів (з припиненням службових відносин 

(звільнення з посади) та без припинення службових відносин, проте з 

встановленням певних обмежень); за суб’єктами (судовий і позасудовий 

порядок застосування); за фактичними підставами та метою застосування 

(заходи примусу, застосування яких не пов’язане з протиправними діяннями 

у сфері публічної служби (заходи попереджувального впливу, які 

застосовуються як із загальнопревентивною, так і зі спеціальнопревентивною 

метою, а також заходи припинення) та заходи примусу, що застосовуються 

як реакція на протиправне діяння службової особи з карально-виховною 

метою, тобто заходи, пов’язані з юридичною відповідальністю) (с.159-186).  

Заслуговує на підтримку позиція здобувача щодо розуміння під 

системою «примус у службовому праві» комплексної підсистеми 

адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов’язані та взаємодіючі 

інтегративні елементи (примусові заходи) якої утворюють єдине ціле, 

спрямовані на досягнення стратегічної мети – забезпечення стабільності 
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функціонування публічної служби та застосовуються у зв’язку із публічною, 

постійною, професійною діяльністю осіб, які займають посади у публічних 

інституціях с. 196-197). 

Варто відзначити ґрунтовну характеристику заходів примусу в 

службовому праві, пов’язаного з юридичною відповідальністю (с. 225-275), 

здійснену з урахуванням положень багатьох законодавчих актів, які 

регулюють публічну службу та відповідальність публічних службовців. 

Корисним  є також аналіз у підрозділі 4.3 європейських та міжнародних 

правових стандартів примусу в службовому праві, пов’язаного з юридичною 

відповідальністю, та їх визначення шляхів їх імплементації в законодавство 

України. Зокрема на основі узагальнення досвіду застосування примусових 

заходів до публічних службовців у демократично розвинених країнах 

(Французькій Республіці, Сполучених Штатах Америки, Республіці Польща, 

Федеративній Республіці Німеччина, Канаді тощо) вироблено шляхи 

впровадження його у вітчизняне законодавство, підтверджено доцільність 

розширення переліку дисциплінарних стягнень (шляхом залучення до такої 

системи санкцій майнового характеру, якими можуть бути накладення на 

службовця штрафу в порядку дисциплінарно-деліктного провадження, а 

також встановлення переліку підстав, за настання яких допускається 

зменшення заробітної плати службовця). 

Здобувачем розроблено й багато інших концептуальних наукових 

положень, які є новими для теорії адміністративного права, варто також 

підтримати сформульовані дисертантом пропозиції та рекомендації щодо 

внесення змін до чинного законодавства у цій сфері. 

У цілому дисертація має завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. Одержані дисертантом результати 

можуть бути застосовані у: науково-дослідній сфері – як основа для 

подальших наукових досліджень теорії примусу в службовому праві України; 

правотворчій діяльності – для уточнення низки законодавчих актів, що 

сприятиме вдосконаленню правового регулювання застосування примусових 
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заходів у сфері публічної служби; правозастосовній діяльності – для 

підвищення ефективності практичного застосування заходів примусу у сфері 

службових відносин; навчальному процесі – для підготовки підручників і 

навчальних посібників та викладання дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративна відповідальність». 

Основні положення дисертації викладено в 40 наукових працях, у тому 

числі в 1 одноосібній монографії, в 1 колективному навчальному посібнику, 

у 26 наукових статтях, з яких 20 опубліковані у виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних наук, 6 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а 

також у 12 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Аналіз дисертації та її автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог. 

Результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив кандидатську 

дисертацію, на захист не виносяться. 

Зазначене дозволяє зробити висновок, що дисертація виконана на 

високому теоретичному рівні, має значну наукову та практичну цінність. 

Автором сформульовано положення, що мають важливе значення для 

розробки теорії примусу в службовому праві України.  

Оцінюючи дисертацію Д.С. Припутня в цілому позитивно, водночас 

необхідно звернути увагу на питання, які могли б слугувати предметом 

додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії при захисті дисертації. 

1. Досліджуючи у підрозділі 1.1 витоки формування на ґенезу 

службового права, здобувач виділяє і аналізує шість його етапів. Проте 

недостатньо обґрунтованим, як уявляється, є виділення і розмежування 

п’ятого і шостого етапів (с. 42, 46). Мова в обох іде про період незалежності 

України, а межею між ними названо початок ХХІ століття. Не зовсім 

зрозуміло, які саме події відбулися в цей час, що вплинули б на такий поділ. 

За роки української незалежності можна виділити дві знакові події, які 

суттєво вплинули на формування службового права, це прийняття у 1993 р. 
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Закону «Про державну службу» і його нової редакції у 2015 р. З ними, 

мабуть, можна було б пов’язати періодизацію. Але обидві досить далеко 

перебувають від початку ХХІ століття. 

2. У наведеному в дисертації переліку ознак адміністративного 

примусу (с. 146-147) не вистачає, як уявляється, властивості, яка б 

підкреслювала, виділяла головну сутність цього явища, а саме його 

примусовість. Що означає примусовий характер цих заходів? Адже саме це 

відмежовує заходи примусу від інших заходів владного впливу.  

3. Не заперечуючи можливість виділення заходів попередження як 

заходів примусу у службовому праві, все ж важко погодитись з віднесенням 

до них, наприклад конкурсного порядку призначення особи на посаду 

державної служби, щорічного оцінювання результатів службової діяльності, 

періодичного підвищення кваліфікації державних службовців, обмеження 

службових осіб щодо використання своїх службових повноважень та 

становища, отримання подарунків, сумісництва, спільної роботи з близькими 

особами, обов’язок щорічного подання декларації про доходи (с. 220-221). 

Така позиція суперечить авторському визначенню примусу у службовому 

праві як системи заходів впливу на волю, свідомість, поведінку публічних 

службовців, що застосовується відповідними суб’єктами, а у перерахованих 

випадках мова йде про встановлення законом обмежень та обов’язків до 

невизначеного кола осіб. 

4. Здійснюючи класифікацію заходів примусу у службовому праві, 

дисертант виділяє заходи попереджувального впливу, заходи припинення та 

заходи покарання (с. 184). Проте така класифікація не стала основою для 

подальшої побудови дослідження. У наступних розділах дисертації окремо 

аналізуються примус, не пов’язаний з юридичною відповідальністю і 

пов’язаний з нею. Як уявляється, примус, не пов’язаний з юридичною 

відповідальністю, потребував подальшої деталізації.  

5. Здобувач аналізує як вид юридичної відповідальності, застосування 

заходів примусу якого допускається у сфері публічної служби, 
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