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застосування системного підходу, як одного із напрямків методології 

спеціального наукового пізнання суспільно-правових феноменів, 

Враховуючи той факт, що традиційно в юридичній науці будь-яке 

визначення права містить вказівку на його обов’язкову ознаку – примусову 

забезпеченість з боку держави і саме примус, який здійснюється державою у 

межах та на засадах, чітко визначених у законодавстві, можна вважати одним 

із засобів забезпечення правопорядку, дотримання вимог, визначених 

нормами права, зазначимо, що його вивчення є однаково принциповим для 

будь-якої галузі правової науки  (в тому числі і службового права), оскільки 

кожна з них, має бути зорієнтована на формування понятійного апарату, який 

стане надійним фундаментом для новітнього вітчизняного нормотворчого 

процесу, підготовки якісно нових законодавчих актів.  

Разом з тим, беручи до уваги важливість і наукову цінність наявних 

досліджень та віддаючи належне досягнення учених у теоретичних і 

практичних питаннях примусу в адміністративному праві, необхідно 

констатувати, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці відсутнє 

комплексне дослідження цієї проблеми. Це перша докторська дисертація, 

присвячена питанням примусу у службовому праві. 

Таким чином, вибір дисертантом теми дослідження зумовлений її 

актуальністю та вагомим практичним значенням опанування проблем, що 

пов’язані з примусом у службовому праві.  

Позитивно оцінюючи актуальність дослідження Д.С. Припутня, 

необхідно також відзначити, що тема дисертації узгоджена відповідно до 

Концепції адміністративної реформи в Україні, упровадженої Указом 

Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, Стратегії реформування 

системи державної служби в Україні, схваленої Указом Президента України 

від 14 квітня 2000 р. № 599/2000, Концепції розвитку законодавства про 

державну службу в Україні, схваленої Указом Президента України від 20 

лютого 2006 р. № 140/2006, Стратегії державної кадрової політики на 2012–

2020 рр., схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 р. 
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№ 45/2012, Концепції запровадження посад фахівців із питань реформ, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 

р. № 905-р, Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою Президії 

Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації Д.С. Припутня, зумовлено 

досить раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційного 

дослідження. Його зміст складається зі вступу, чотирьох розділів, які 

поєднують чотирнадцяти підрозділів, висновків, списку використаної 

літератури та додатків. 

Дисертант поставив перед собою досить важливу мету - на підставі 

комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел розробити 

теорію примусу в службовому праві України, виокремити проблеми її 

нормативного закріплення та практичної реалізації, сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та 

практики його застосування. Для реалізації визначеної мети дисертантом 

сформульовані основні задачі наукової роботи. 

Достовірність одержаних результатів обумовлена глибиною 

наукового аналізу правової бази досліджуваної проблематики, яку 

становлять приписи: Конституції України, Законів України «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції», «Про Службу безпеки України», «Про 

Національну гвардію України», «Про прокуратуру», «Про Національну 

поліцію», «Про дипломатичну службу» тощо інших нормативно-правових 

актів, які регулюють відносини у службовому праві. Інформаційну та 

емпіричну основу дослідження становлять матеріали статистичних 
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досліджень діяльності суб’єктів надання публічних послуг, наукові, 

публіцистичні, довідкові, монографічні видання. 

Як випливає із аналізу дисертації здобувач під час виконання 

дослідження опрацював достатню кількість робіт як зарубіжних, так і 

вітчизняних науковців, значну кількість нормативно-правових актів (загалом 

508 джерел). Цілком обґрунтованими є зроблені здобувачем висновки щодо 

з’ясування стану розроблення проблем, які виникають під час примусу у 

службовому праві. 

Обґрунтованість й достовірність результатів дослідження забезпечено 

тим, що в якості методологічної бази автор використовував сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання як загальнонаукових (діалектичний, 

історичний, логічний системний аналіз тощо) так і спеціальних методів 

(документального аналізу, порівняльно-правового тощо). Так, за допомогою 

історико-правового методу з’ясовано еволюцію юридичної думки щодо 

сутності та значення таких категорій, як «службове право», «державний 

примус», «правовий примус», «заходи примусу», а також виявити зв’язок 

минулого й сьогодення (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Логіко-семантичний 

метод дав можливість побудувати, поглибити й конкретизувати 

категоріальний апарат (розділ 1, підрозділи 2.1, 3.1, 4.1), що сприяло більш 

ґрунтовному та вичерпному формулюванню висновків дисертаційної роботи. 

Автором вперше: з метою формування сучасної теорії примусу в 

службовому праві проведено комплексне дослідження службового права як 

сфери об’єктивізації примусу; обґрунтовано доцільність деталізації 

адміністративно-правового примусу та виділення в його структурі новітнього 

різновиду інтегративного характеру – примусу в службовому праві України, 

комплексний аналіз властивостей і специфічних ознак якого дав змогу 

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 
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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; запропоновано авторську 

класифікацію заходів 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); визначено й 

детально проаналізовано складники змісту примусу в службовому праві 
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України та запропоновано розглядати його як комплексну підсистему 

адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов’язані та взаємодіючі 

інтегративні елементи (примусові заходи) якої утворюють єдине ціле, 

спрямовані на досягнення стратегічної мети – забезпечення стабільності 

функціонування публічної служби, а також застосовуються у зв’язку з 

публічною, постійною, професійною діяльністю осіб, які обіймають посади в 

публічних інституціях. У системі виділено два взаємопов’язані блоки, що 

існують лише в сукупності: заходи попереджувального впливу та заходи 

примусу, пов’язані з юридичною відповідальністю; сформульовано низку 

конкретних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 

теоретико-правових засад та практики застосування заходів примусу в 

службовому праві України, у тому числі щодо внесення змін і доповнень до 

чинного законодавства тощо. 

Автором удосконалено: доктринальні положення щодо ґенези 

службового права як сфери об’єктивізації примусу. Зокрема, доведено, що 

новітній етап розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки дає змогу 

виокремлювати службове право та розглядати його як підгалузь 

адміністративного права; наукові підходи до еволюції «примусової теорії» в 

понятійному апараті юридичної науки. Доведено доцільність комплексного 

дослідження примусу в службовому праві як інтегративної категорії, якій 

притаманні такі ознаки: джерелами є норми службового права; є складовою 

частиною адміністративно-правового примусу; різновекторна цільова 

спрямованість; коло суб’єктів, до яких застосовується примусовий вплив, 

обмежується лише посадовими особами публічної влади; спеціальний 

суб’єкт, який може застосовувати примусові заходи; формальна визначеність; 

теоретичні положення щодо поняття, характеристики заходів примусу в 

службовому праві України. Так, окреслено їх основні властивості, мету, 

охарактеризовано співвідношення та взаємодію як елементів системи, при 

цьому з’ясовано, що підстави, межі й порядок цих заходів визначаються 

нормами службового права; наукові підходи до компаративно-правового 
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аналізу досвіду застосування примусових заходів до публічних службовців у 

демократично розвинених країнах (Французькій Республіці, Сполучених 

Штатах Америки, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина, 

Канаді тощо), а також вироблено шляхи впровадження його у вітчизняне 

законодавство, зокрема, 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). 

У роботі набули подальшого розвитку: теоретичні положення щодо 

визначення службового права, розуміння його місця в системі національного 

права в аспекті розподілу права на публічне та приватне, матеріальне й 

процесуальне, регулятивне та охоронне. Доведено, що службове право як 

підгалузь адміністративного права є елементом публічного права. При цьому 

з огляду на те, що воно містить значну кількість як матеріальних, так і 

процесуальних норм, наголошено на тому, що його можна вважати 

матеріально-процесуальним (за поєднання цих норм), а також таким, що 

посідає межове місце в регулятивно-охоронному блоці, будучи за своїм 

призначенням переважно регулятивним; перелік і характеристика змісту 

ознак заходів примусу в службовому праві, не пов’язаних із юридичною 

відповідальністю, унаслідок чого запропоновано під примусом у службовому 

праві, не пов’язаним із юридичною відповідальністю, розуміти сукупність 

заходів попередження й припинення, спрямованих на профілактику та 

недопущення правопорушень, мінімізацію протиправних діянь у сфері 

публічно-службових відносин; положення щодо характеристики заходів 

примусу в службовому праві, пов’язаних із юридичною відповідальністю, 

комплексний аналіз яких дав змогу довести домінування застосування 

дисциплінарних стягнень, що мають характер особистісних обмежень, і, 

відповідно, пріоритет застосування заходів, що мають характер майнових 
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обмежень; наукові підходи до компаративно-правового аналізу досвіду 

застосування примусових заходів до публічних службовців у демократично 

розвинених країнах (Канаді, Французькій Республіці, Сполучених Штатах 

Америки, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина тощо) та 

вироблення шляхів упровадження його у вітчизняне законодавство. Зокрема, 

запропоновано застосовувати виключно норми спеціального законодавства у 

сфері публічної служби, що дасть змогу не лише відкоригувати існуючий 

перелік заходів примусу, підвищити ефективність використання цього 

ресурсу, а й усунути існуючі правозастосовні колізії. Наголошено на тому, 

що для оптимізації правового регулювання застосування заходів примусу в 

службовому праві України найбільш прийнятними є два шляхи – прийняття 

загального закону про службову етику публічних службовців або прийняття 

окремих актів для кожного виду служби. Вибір правової моделі вирішення 

цієї проблеми залежить від законодавчого визначення кола публічно-

службових відносин та прийняття закону про публічну службу. 

Дисертант слушно зауважує, що системі примусу в службовому праві , 

притаманні основні властивості – структурність (наявність елементів – 

окремих примусових заходів) та обов’язкова наявність зв’язків між ними, що 

забезпечують її інтегративність (єдність, цілісність) (с. 212).  

Необхідно підтримати автора, який на підставі проведеного аналізу 

вітчизняного адміністративного законодавства, позитивних європейських 

правових стандартів та положень міжнародно-правових актів щодо 

застосування примусу у службовому праві, не пов’язаного із юридичною 

відповідальністю, сформульовав ряд конкретних пропозицій та рекомендацій 

до чинного вітчизняного законодавства (стосовно уточнення положень 

Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про 

очищення влади», «Про службу безпеки України», «Про Національну 

гвардію України», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» тощо) 

(с. 298-321).  

Також є схвальним є дослідження автора в якому приділено аналіз 
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європейських та міжнародних правових стандартів, пов’язаних із 

застосуванням відсторонення та звільнення публічних службовців як заходів 

примусу (с. 380-399). За підсумками якого окреслюються доцільні та можливі 

для запозичення Україною. Так, запропоновано доповнити  КУпАП новою 

статтею 172-4 (с. 405). 

Доведено необхідність створення Єдиного реєстру правопорушень 

службовців, у якого необхідно зазначити не лише перелік підстав 

застосування заходів юридичної відповідальності, а і генерувати інформацію 

щодо  практики застосування окремих видів стягнень, а також інших 

правообмежувальних заходів державного примусу (с. 410). 

Всі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи 

новизни і, без сумніву, є внеском у адміністративно-правову доктрину. 

Наукова і практична цінність дисертації. Дисертація Д.С. Припутня 

є самостійною, достатньо аргументованою, комплексною роботою, науково-

теоретичний та прикладний рівень якої відповідає вимогам до докторських 

дисертацій. 

Пропозиції та висновки дисертації становлять як науково-теоретичний, 

так і практичний інтерес та можуть бути використані в таких напрямах: 

науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

теорії примусу в службовому праві України (акти впроваджень Запорізького 

національного університету від 15 грудня 2018 р., Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» від 21 січня 2019 р., 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 28 січня 

2019 р., Університету митної справи та фінансів від 11 лютого 2019 р., 

Дніпровського гуманітарного університету від 12 лютого 2019 р.); 

правотворчій діяльності – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для уточнення 

законодавчих актів, зокрема законів України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», «Про Службу безпеки України», «Про Національну 

гвардію України», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 
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дипломатичну службу» тощо, що сприятиме вдосконаленню правового 

регулювання застосування примусових заходів у сфері публічної служби; 

правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності практичного 

застосування заходів примусу у сфері службових відносин (акт 

впровадження Прокуратури Дніпропетровської області від 18 лютого 

2019 р.); навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», 

«Адміністративно-процесуальне право», а також для підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу (акти 

впроваджень Запорізького національного університету від 15 грудня 2018 р., 

Університету митної справи та фінансів від 11 лютого 2019 р., Дніпровського 

гуманітарного університету від 12 лютого 2019 р.). 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані у 

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. 

Автореферат оформлений відповідно до вимог МОН України і 

відображає зміст дисертації. 

Позитивна оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та 

проведеного дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості 

й необхідності висунути деякі зауваження дискусійного характеру. 

1. Розділ 1 має назву «Службове право як сфера об’єктивізації 

примусу», проте назва дослідження є вужчою за змістом  «Примус у 

службовому праві: теорія, досвід та практика реалізації», що в свою чергу 

виходить за межі назви теми. Підтвердженням вищезазначеного твердження 

є зміст об’єкта дослідження, а саме, суспільні відносини, що виникають у 
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процесі застосування заходів примусу у сфері службового права (с. 4 

автореферату, с. 24 дисертації). 

Саме тому під час публічного захисту, необхідні пояснення від автора 

щодо співвідношення понять «службове право» та «примус у службовому 

праві» з темою дослідження: «Примус у службовому праві: теорія, досвід та 

практика реалізації». 

2. Підкреслюючи високий теоретичний рівень дисертації необхідно 

зауважити, що питання практика реалізації примусу у службовому праві в 

діяльності органів публічної адміністрації (словосполучення «практика 

реалізації» є в темі дослідження), наприклад, у вигляді статистичних даних, 

знайшла своє відображення лише частково у розділі 3 «Примус у службовому 

праві України, не пов'язаний із юридичною відповідальністю» (с. 234) та 

розділу 4 «Примус у службовому праві України, пов'язаний із юридичною 

відповідальністю» (с. 402), що в свою чергу не в повній мірі розкриває назву 

теми роботи.  

3. Значно підвищило б роль дисертаційного дослідження проведення 

соціологічного опитування серед публічних службовців  відповідних органів 

державної влади та місцевого самоврядування, в результаті чого висновки 

дисертації були би більш достовірними та ґрунтовними.  

4. Одним із висновків дисертанта є те, що необхідно створення і 

ухвалення Службового кодексу України. Проте такий висновок із боку 

дисертанта потребує додаткової конкретики і аргументації. 

5. При визначенні шляхів правових засад примусу в службовому 

праві, поза увагою дисертанта залишились питання запобігання проявам 

корупції у зазначеній сфері. Було б показово дослідити види корупційних 

проявів у цій сфері та запропонувати шляхи їх подолання.  

Наведені зауваження носять характер побажань і не знижують високої 

оцінки проведеного автором дослідження. 

Дисертаційне дослідження Припутня Дмитра Сергійовича на тему: 

«Примус у службовому праві: теорія, досвід та практика реалізації»,  є 
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