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В умовах триваючого процесу реформування системи нормативно- 

правового регулювання службових відносин, що пов’язано з прийняттям у 2016 

році низки ключових Законів України, серед яких є, зокрема, Закони України 

«Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про Національну 

поліцію» та інших нормативно-правових актів, актуалізує проведення 

дослідження особливостей розгляду адміністративних спорів у сфері публічної 

служби як гарантії дотримання прав посадовців.

Незважаючи на інтенсивність та широкий спектр досліджень, 

присвячених різним аспектам проходження публічної служби, багато питань у 

цій сфері залишаються досить дискусійними, а також недостатньо 

дослідженими.

Тому не можна не відзначити актуальність обраних питань для написання 

дисертаційної роботи Д.С. Припутаєм, що є на сьогодні важливими науковими 

завданнями для подальшого розвитку і науки, і галузі вітчизняного 

адміністративного права.

На підставі викладеного можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження Д.С. Припутня є актуальним, науково значущим, має теоретичне 

та практичне значення.

II. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, ’ сформульованих у дисертації, їх вірогідність.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі, підтверджується відповідністю 

принципових положень дослідження поставленій автором завданням, 

послідовним дотриманням обраної методики, чіткою і збалансованою 

структурою, системним аналізом широкого й водночас репрезентативного кола 

наукових джерел з проблем адміністративного права і процесу тощо.

Методологія дослідження зазначеної проблематики обрана відповідно до 

об’єкта та предмета дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої мети та 

відповідних дослідницьких завдань.
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Для досягнення поставленої мети автором визначено тринадцять 

основних дослідницьких завдань, які є взаємопов’язаними, відображають 

головний зміст роботи і послідовно розв’язуються в ході наукового 

дослідження, а саме: виокремити основні тенденції й етапи формування 

наукової думки про службове право, обґрунтувати підгалузевий характер та 

визначити його роль і місце в системі адміністративного права; з ’ясувати 

сутність та виділити специфіку службового права як сфери об’єктивізації 

примусу; акцентувати увагу на ролі й місці службового права в системі 

сучасного національного права України, сформувати пропозиції щодо 

пріоритетних напрямів його дослідження в сучасній правовій науці; визначити 

поняття, правову природу та ознаки примусу в службовому праві України; 

виділити критерії та здійснити класифікацію заходів примусу в службовому 

праві; охарактеризувати примус у службовому праві України як систему, 

виокремити її основні властивості, що зумовлюють її специфічний характер, та 

довести її відкритість і динамізм; розглянути специфіку й особливості примусу 

в службовому праві України, не пов’язаного з юридичною відповідальністю, 

здійснити системний аналіз його заходів; виділити та дослідити заходи примусу 

в службовому праві, не пов’язані з юридичною відповідальністю, 

охарактеризувати їх крізь призму європейських і міжнародних правових 

стандартів; запропонувати конкретні рекомендації щодо вдосконалення 

теоретико-правових засад застосування ресурсу заходів примусу в службовому 

праві, не пов’язаних із юридичною відповідальністю; визначити поняття та 

здійснити характеристику заходів примусу, пов’язаних із юридичною 

відповідальністю публічних службовців; охарактеризувати заходи примусу в 

службовому праві, пов’язані з юридичною відповідальністю, окреслити 

можливі шляхи вдосконалення їх нормативної визначеності; узагальнити 

європейські та міжнародні правові стандарти примусу в службовому праві, 

пов’язаного з юридичною відповідальністю, та обґрунтувати пропозиції щодо 

шляхів їх імплементації у вітчизняне законодавство; сформулювати 

обґрунтовані пропозиції й рекомендації, спрямовані на вдосконалення
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правового регулювання та практики застосування примусу в службовому праві 

України (с. 23-24).

У дисертації вдало використано комплекс загальнонаукових методів: 

діалектичний та історичний методи; логіко-семантичний та формально- 

юридичний методи; структурно-функціональний метод; методи аналізу та 

синтезу; порівняльно-правовий метод тощо (с. 25).

Оцінюючи концепцію дослідження з позиції її впливу на обґрунтованість 

положень дисертації, слід відзначити цілісність і логічність її загальної 

структури, тісний взаємозв’язок розділів і підрозділів, що забезпечує поступове 

накопичення наукових напрацювань та урахування їх під час отримання 

основних результатів, коректний перехід від концептуально-методологічних і 

теоретичних положень до науково-прикладних підходів, що мають 

безпосередній вихід на практичне впровадження наукових результатів.

У першому розділі роботи - «Службове право як сфера о б ’єктивізації 

примусу» заслуговує на позитивну оцінку висновок, що суспільні 

відносини, пов’язані з проходженням публічної служби, за своєю 

природою є публічно-правовими, а отже цілком можна вести мову про те, 

що «публічно-службові» відносини є предметом регулювання службового 

права як підгалузі адміністративного права, а «службово-трудові 

відносин» ж існують у частині, не врегульованій службовим правом, а 

отже є предметом регулювання трудового права (с. 114-115).

Заслуговує на увагу думка автора щодо виокремлення ознак примусу у 

службовому праві (с. 154-159); різних класифікацій, примусу у службовому 

праві, зокрема: 1) за характером відносин між особою, що застосовує примус та 

особою, щодо якої застосування відбувається: такий, що передбачає службову 

підлеглість (попередження про неповну службову відповідність, відсторонення 

від виконання повноважень, тощо); такий, що не передбачає підлеглості (заходи 

фінансового контролю, обмеження після припинення службової діяльності 

тощо); 2) за об’єктами впливу -  заходи особистого, морального, майнового, 

фінансового, організаційного характеру; 3) за метою застосування: заходи
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попереджувального впливу; заходи покарання; 4) за строком застосування: 

одномоментне та строкове застосування; 5) за процедурою застосування: 

спрощена та ускладнена; 6) за нормативними підставами застосування: 

регламентація засадничих положень щодо застосування відповідних різновидів 

примусових заходів до публічних службовців у базових законодавчих актах у 

сфері службового права, а також різнорівневих підзаконних нормативно- 

правових актах (положеннях, інструкціях, дисциплінарних статутах тощо); 7) за 

суб’єктами, до яких застосовуються заходи примусу у відповідності до виду 

служби: державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування; 

військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України; судді; посадові та службові 

особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро 

розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної 

служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного 

фонду; поліцейські тощо; 8) за наслідками застосування примусових заходів: із 

припиненням службових відносин (звільнення з посади) та без припинення 

службових відносин, але з встановленням певних обмежень; 9) за суб’єктами: 

судовий та позасудовий порядок застосування; (с. 212-213).

Слушним є висновок автора в підрозділі 3.1, де запропоноване визначення 

примусу у службовому праві, не пов’язаного з юридичною відповідальністю, 

під яким запропоновано розуміти сукупність заходів попередження і 

припинення, спрямованих на профілактику й недопущення правопорушень, 

відсутність протиправного діяння, у сфері публічно-службових відносин, 

причому підстави, межі й порядок зазначених заходів визначені нормами 

службового права (с. 225).

Автором правильно виокремлено види заходів примусу в службовому 

праві, не пов’язаних із юридичною відповідальністю: проведення спеціальної 

перевірки; виконання вимог Закону України «Про очищення влади»; 

проведення конкурсного відбору; проведення службового розслідування; 

обов’язок щорічного подання декларації про доходи; відсторонення на час
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службового розслідування; обмеження щодо роботи близьких осіб; обмеження 

щодо одержання подарунків; обмеження щодо сумісництва та суміщення; 

обмеження щодо використання свого службового становища під час служби; 

обмеження для службовців категорії А та Б щодо членства у політичних партіях 

та входження до керівничих органів партій; обмеження після припинення 

діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; обмеження щодо участі у страйках; обмеження щодо участі в 

агітації; відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов’язків; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення 

заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави (с. 

273-274).

Цікавим є висновок дисертанта, що подальше застосування чинної 

редакції Закону України «Про очищення влади» в умовах визнання 

Венеціанською комісією його невідповідності міжнародним стандартам, 

означатиме свідоме порушення конституційних прав і свобод сотень тисяч 

громадян України, що потягне за собою величезну суспільну напругу, матиме 

тяжкі наслідки для люстрованих осіб та їх сімей, вимагатиме відшкодування за 

рахунок коштів державного бюджету України судових витрат та виплат 

заробітної плати За час вимушеного прогулу незаконно звільненим з роботи 

особам, права яких підлягатимуть поновленню (с. 296).

Цілком необхідно погодитися з висновком автора, що з урахуванням 

зарубіжного досвіду, щодо обмеження строку займатися підприємницькою 

діяльності або укладати трудові договори після звільнення з державної служби 

(Португалія -  2 роки; Іспанія- 3 роки; Корея -  2 роки; Канада -  2 роки; Франція 

5 років; США -  2 роки), необхідно внести зміни до частини 1 статті 26 Закону 

України «Про запобігання корупції» шляхом збільшення строку з одного року 

до двох (с. 297).

В підрозділі 3.4. « Основні напрями вдосконалення правових засад примусу 

в службовому праві, не пов ’язаного з юридичною »
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дисертантом сформульовано низку конкретних пропозицій і 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» щодо застосування до 

публічних службовців таких примусових профілактичних заходів, як 

відсторонення від виконання посадових обов’язків, обмеження щодо 

службового сумісництва, спеціальна перевірка, обмеження після припинення 

діяльності, одержання подарунків тощо), спрямованих на підвищення 

ефективності реалізації його превентивного ресурсу.

Дисертант робить висновок, що підставою притягнення до юридичної 

відповідальності службових осіб є їх дії, рішення чи бездіяльність, при цьому 

основними її видами є адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, 

конституційна, цивільно-правова. Окрім заходів примусу, застосування яких 

пов’язується з притягненням до юридичної відповідальності службових осіб, не 

виключає інших видів відповідальності (моральної, громадської). Доцільним 

буде зазначити, що тільки підвищення всіх рівнів відповідальності публічних 

службовців у своїй системності та сукупності може забезпечити подальший 

розвиток української держави (с. 246).

Цілком правильним є твердження, що застосування заходів примусу, 

пов’язаних з притягненням службової особи до юридичної відповідальності, 

переслідує мету загальної та спеціальної превенції, що полягає у досягненні 

виховного впливу як відносно правопорушника, так і попередження у 

майбутньому вчинення порушень вимог проходження публічної служби з боку 

інших посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Обґрунтованим є висновок, що заходи примусу, пов’язані з притягненням 

службовців до юридичної відповідальності мають характер особистісних та 

майнових обмежень. При цьому особливості заходів примусу, пов’язаних з 

застосуванням процедури дисциплінарної відповідальності службових осіб 

органів державної влади та місцевого самоврядування, свідчать про їх виховний



вплив як на особу правопорушника, так і на інших службових осіб відповідного 

суб’єкта публічного управління, що обумовлено особливостями процедури 

виконання дисциплінарних стягнень, що полягає у відкритому оголошенні 

змісту відповідного наказу суб’єкта призначення (с. 378-379).

Досить важливим є висновок автора роботи, що розвиток інституту 

публічної служби у країнах Західної Європи спрямований на систематизацію 

законодавства у досліджуваній сфері з метою вироблення уніфікованих 

процедур прийняття на службу, її проходження, і безпосередньо, що є особливо 

актуальним в межах даної роботи, звільнення з неї, в тому числі у порядку 

застосування заходів примусу (с. 398). Крім того до встановлених векторів 

розвитку європейського службового законодавства, який має бути врахований у 

процесі реформування публічної служби в Україні, є запровадження більш 

широкого переліку дисциплінарних стягнень, і запровадження практики 

застосування не лише обмежень особистого характеру (догана, сувора догана, 

відсторонення тощо), а і майнового характеру на кшталт штрафних санкцій, 

відрахувань з розміру грошового забезпечення тощо. Відповідно доцільним 

вбачається застосовувати диференційований підхід до визначення переліку 

заходів дисциплінарної відповідальності службовців, до якого з-поміж вже 

існуючих, включити можливість застосування штрафу чи встановлення 

відсоткового відрахування, яке має поєднуватись з застосуванням заходів 

особистого примусу (догана, попередження, сувора догана тощо) (с. 399).

Загальні висновки дисертації відображають основні результати

дослідження й відповідають тим, що наведені в авторефераті дисертаційного 

дослідження.

Слід також наголосити, що у представленому дисертаційному 

дослідженні Д.С. Припутня проаналізовано позиції вітчизняних та іноземних 

вчених (у першу чергу представників європейських та американських шкіл) із 

питань, що становлять предмет дослідження. При цьому робота 

характеризується самостійним характером дослідження, дотриманням вимог 

щодо посилань на наукові позиції та положення чинного законодавства. Фактів



9

критичного запозичення чи плагіату у дисертації не виявлено, виходячи з 

обсягу знань за даною проблематикою, якими володіє опонент.

III. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів.

Достовірність отриманих здобувачем результатів наукового дослідження 

підтверджується теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій роботи, а 

також застосуванням при проведенні дослідження достатньої кількості 

першоджерел (508 найменувань міститься у списку використаних джерел).

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дало можливість визначити основні наукові положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, що сформульовані здобувачем. Вони 

характеризуються науковою новизною та відображають особистий внесок 

дисертанта у дослідження теоретичних проблем організації та правового 

регулювання примусу в службовому праві.

Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи є такі:

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 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
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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 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
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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.

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до дисертаційних робіт такого рівня.

Апробацію основних положень дисертаційної роботи на міжнародних і 

національних науково-практичних конференціях слід визнати достатньою.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення та результати 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..

IV. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Вивчення представлених рукопису та автореферату дисертації 

Припутня Д. С. йа тему: «Примус у службовому праві: теорія, досвід та 

практика реалізації», дозволяє зробити висновок щодо ідентичності 

автореферату й основних положень дисертації. Наукові результати, висновки та 

практичні рекомендації, що наведені в авторефераті, розкриті й обґрунтовані в 

тексті дисертації в повному обсязі.

V. Практична значущість результатів дослідження і рекомендації 

щодо їх використання. Рекомендації автора мають практичну значущість і 

можуть бути використані у: 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
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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 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.).

VI. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Незважаючи на високий рівень вирішення задач дослідження, деякі положення 

дають підстави визнати їх дискусійними та, в деяких випадках, 

необгрунтованими.

1. Не у повній мірі можу погодитися з визначенням предмету 

службового права, під яким пропонується розуміти «сукупність суспільних 

відносин, які виникають, змінюються і припиняються у зв’язку із 

публічною, постійною, професійною діяльністю осіб, які займають посади 

у публічних інституціях, й діяльність яких пов’язана із реалізацією 

публічно-владних повноважень задля забезпечення реалізації та захисту 

публічних інтересів», (с. 70). У наведеному визначенні мене не влаштовує
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три аспекти: 1) «постійна діяльність», оскільки відносини публічної 

служби можуть носити і тимчасовий характер. Яскравим прикладом 

виступає інститут випробування, який регулюється нормами службового 

права, проте за своєю сутністю є тимчасовим, оскільки особа, яка не 

пройде випробування, втратить статус публічного службовця; 2) 

«публічна інституція» - дана категорія за своєю сутністю та змістом є 

більш широкою по відношенню до категорії «орган» або «орган публічної 

влади». До публічної інституції може бути віднесено будь-яку юридичну 

особу публічного права, наприклад, державне підприємство, проте, 

зрозуміло, що його працівники не будуть мати статус публічного 

службовця; 3) категорія «публічно-владні повноваження», як мені 

здається, запозичена з КАС України, проте, на мій погляд, вона є 

недосконалою. Це пов’язано з тим, що у науці адміністративного права 

вже доведено, що публічні службовці можуть діяти як у примусовій 

(владній), так і позапримусовій (невладній, сервісній) формах. Тому 

більш правильним було б вести мову про «публічні повноваження» 

публічних службовців.

2. Не можу погодитися з виокремленням і аналізом методу службового 

права. Мною вже неодноразово було наголошено, що концепція методу 

правового регулювання була розроблена радянськими вченими-правниками з 

метою доведення (обґрунтування) принципової відмінності радянського права 

від буржуазного права, заснованого на теорії поділу права на приватне та 

публічне. На сьогоднішній день концепція «методу правового регулювання» не 

відіграє і не може відігравати абсолютно ніякої ролі. Метод правового 

регулювання не може слугувати способом (засобом) «виокремлення 

службового права у системі національного права» (с. 71).

3. Заперечення викликає у мене визнання службового права підгалуззю 

адміністративного права (с. 110). Подібний підхід є застарілим, адже продовжує 

радянську концепцію побудови системи права, з виділенням у її змісті 

інститутів, підінститутів та підгалузей права взагалі та адміністративного
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права, зокрема. Очевидним для усіх і для кожного є те, що ніхто! не може 

пояснити і ніколи не пояснить відмінностей між інститутом та підінститутом, 

між галуззю та підгалуззю права. Введення у правовий обіг названих категорій 

лише ускладнює розуміння системи права. Оскільки українське право та 

українська юридична доктрина у частині службового права «наслідує» 

західноєвропейські підходи, то варто бути у цій частині послідовним до кінця. 

Адміністративне право, відповідно до західноєвропейської концепції, 

складається із Загального адміністративного права та Особливого 

адміністративного права, складовим елементом якого є службове право.

4. В якості загального зауваження, на мій погляд, виступає не надто 

чітка фіксація положення про те, що служба в органах публічної влади АР 

Крим є елементом публічної служби. Так, наприклад, у визначенні предмету 

службового права, під час аналізу системи службового права тощо дисертант, 

фактично, залишає поза своєю увагою службу на посадах в органах публічної 

влади АР Крим. Вважаю, що у цій частині роботі не вистачає конкретики та 

чіткості.

5. Додаткового пояснення та обґрунтування, на мій погляд, вимагає 

позиція автора щодо того, що особливим видом примусу в службовому 

праві, не пов’язаним з юридичною відповідальністю є вимоги, що 

висуваються до посад державної служби категорії «А» (с. 231). Справа у 

тому, що у доктрині адміністративного права, яка і була покладена 

автором у підґрунтя його роботи, доведено і обґрунтовано, що під 

примусом розуміються різноманітні заходи, з одного боку, примусового, 

а з іншого, -  індивідуального характеру, які застосовуються по 

відношенню до фізичної або юридичної особи. Те, про що пише автор, 

являє собою норму права, якою встановлюється певний режим правового 

регулювання у відповідній сфері. З чим пов’язано те, що примусом автор 

називає норму права (правило поведінки), зафіксовану у Законі України 

«Про державну службу» і як це узгоджується з визначенням примусу у 

службовому праві, сформульованому на с. 318?
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