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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах докорінного реформування державотворчих 

процесів в Україні істотно змінюється сутність і функціональне призначення 

публічної служби як важливої складової частини управління державою, 

оскільки саме вона є одним із найважливіших чинників успішної реалізації 

політичних, економічних, соціальних та антикризових програм. З огляду на те, 

що лише високопрофесійна публічна служба дає змогу державі забезпечити 

захист прав і свобод людини й громадянин, створити умови для економічної та 

політичної свободи, а також добробуту всіх громадян, очевидною є потреба у 

формуванні новітньої теорії службового права як наукового фундаменту для 

систематизації законодавства про публічну службу. З огляду на суттєву 

трансформацію сучасних вітчизняних наукових підходів до предмета, методу, 

функціонального призначення, усіх складників системи адміністративного 

права тощо суттєвого значення набувають питання, присвячені як аналізу 

доцільності виокремлення в ньому службового права, так і пошуку нового 

вектора в науковому дослідженні оптимальної моделі примусу в зазначеній 

сфері суспільних відносин, який завжди посідав та донині зберігає чільне місце 

в системі заходів впливу на публічних службовців. Оскільки останнім часом 

потенціал примусу суттєво змінився за рахунок модифікації його 

функціонального призначення, властивостей і заходів, виникла потреба в 

розробленні абсолютно нової концепції використання його ресурсу на рівні 

сучасної теорії. 

Беручи до уваги інтегративність змісту й міждисциплінарність категорії 

«примус», яка входить до понятійного апарату багатьох суспільствознавчих 

наук та завжди є предметом наукових філософських (роботи І. Ільїна, Г. Гегеля, 

С. Гессена, І. Канта, Ф. Шеллінга, А. Шопенгауера та інших авторів), 

соціологічних (праці М. Вебера, Е. Дюркгейма, І. Кона, Г. Лебона та інших 

науковців), економічних (К. Маркса, В. Радаєва та інших учених) 

доктринальних досліджень, детальний аналіз примусу в службовому праві 

здійснено під кутом зору правової науки. Зокрема, під час дослідження 

використано наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії 

держави та права (розвідки С. Алєксєєва, М. Байтіна, Б. Базилєва, С. Братуся, 

Ю. Ємельянова, І. Жаренова, А. Козуліна, М. Козюбри, М. Коркунова, 

О. Лєйста, С. Максимова, Б. Малишева, Б. Мальцева, Л. Макарейко, 

М. Матузова, Л. Петражицького, О. Пучніна, П. Рабіновича, Е. Трубецького, 

Б. Чичеріна, А. Черданцева, В. Чхіквадзе, В. Шафірова, А. Яковлєва та інших 

авторів), а також галузеві юридичні дослідження І. Володько, Г. Гаджиєва, 

Н. Давидової, І. Мангільова, Ж. Овсепяна, П. Смірнова, І. Суркової, І. Третьяк, 

М. Ходжоян, М. Шадріна О. Шишкіної (щодо конституційно-правового 

примусу), Н. Саттарової, М.Разгільдієвої, О. Ємельянова, А. Кікіна, Д. Коваля, 

В. Кузовкова, Є. Латипової, Ю. Ровинського, В. Стрєльнікова, Н. Шевєлєвої 

(стосовно фінансово-правового примусу), Н. Гребенюк, М. Кучерявенка, 

В. Сергєєвої, Д. Шутліва (щодо податково-правового та бюджетно-правового 

примусу), Д. Анісімова, В. Дуюнова, В. Єгорова, О. Книженко, М. Корпачова, 
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О. Куманяєвої, А. Марцева, Н. Ниркової, Н. Орловської (стосовно кримінально-

правового примусу), Р. Бєрзнєва, М. Мирошник, С. Сидорова, О. Юрченко 

(щодо примусу в цивільному праві) та інших авторів. 

Проблематика адміністративного примусу як складової частини 

соціального, державно-правового примусу викликає підвищену зацікавленість 

учених-адміністративістів із XIX ст. (зокрема, цими питаннями в різні історичні 

періоди займалися В. Авер’янов, А. Антонович, Д. Бахрах, Є. Додін, 

М. Єропкін, В. Кобалевський, Л. Коваль, О. Коренєв, Р. Павловський, Л. Попов, 

М. Студенікіна, В. Шамрай, В. Юсупов та інші науковці). Суттєва модифікація 

змісту адміністративного права насамперед шляхом виділення інститутів 

адміністративного права в самостійні підгалузі (службове право є яскравим 

прикладом цього) зумовлює підвищену зацікавленість учених-

адміністративістів до теорії адміністративного примусу також у сучасних 

наукових дослідженнях (роботи О. Андрійко, О. Бандурки, Ю. Битяка, 

Р. Калюжного, С. Ківалова, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, 

О. Кузьменко, Д. Лук’янця, Р. Мельника, О. Негодченка, В. Пєткова та багатьох 

інших авторів). Фундаментальні положення робіт зазначених правознавців були 

використані під час дослідження примусу в службовому праві України як 

об’єктивно зумовленого складника адміністративного примусу. 

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. 

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

виконано 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). Крім того, тема дисертації пов’язана з 

підготовкою змін до адміністративного законодавства та безпосередньо 

стосується 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. № 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 
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спеціальностями, затверджених рішенням Президії Національної академії 

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

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

необхідності 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 досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

 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 правового регулювання та практики застосування примусу в 

службовому праві України. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

застосування заходів примусу у сфері службового права. 

Предметом дослідження є теорія, досвід та практика реалізації примусу в 

службовому праві. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 

взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, 

усебічність вивчення й осмислення предмета дослідження та наукову 

достовірність і переконливість отриманих результатів. Серед використаних 

загальнонаукових методів основним є діалектичний метод наукового пізнання, 

який сприяв об’єктивному пізнанню примусу як явища правової дійсності, 

з’ясуванню його сутності з позицій єдності його матеріального змісту та 

юридичної форми (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Застосування історико-правового 

методу дало змогу з’ясувати 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). За допомогою логіко-юридичного методу 

сформульовано базові для дисертаційної роботи дефініції: «службове право» 

(підрозділ 1.2), «примус у службовому праві» та «система примусу в 

службовому праві» (підрозділи 2.1, 2.3), «заходи примусу в службовому праві, 

не пов’язані з юридичною відповідальністю» та «заходи примусу в службовому 

праві, пов’язані з юридичною відповідальністю» (підрозділи 3.1, 4.1). Метод 

групування та системно-структурний підхід використано для класифікаційного 

розподілу, з’ясування внутрішньої структури та аналізу взаємозв’язків системи 

примусових заходів у службовому праві (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2, 4.2), а методи 

моделювання, аналізу й синтезу – для розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства (підрозділи 3.3, 3.4, 4.3, 4.4). За допомогою 

порівняльно-правового методу проаналізовано особливості зарубіжного досвіду 

правового регулювання застосування примусових заходів у службовому праві 

(підрозділи 3.3, 4.3). Спеціально-юридичний метод сприяв детальному аналізу 

сучасного стану законодавчих положень, завдяки чому розроблено пропозиції 

щодо подолання наявних теоретико-правових суперечностей, а також колізій у 

законодавчих актах (підрозділи 3.4, 4.4). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 

нормативні акти центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також міжнародні нормативно-правові акти, 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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 
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комплексних досліджень, що присвячене теорії примусу в службовому праві та 

вдосконаленню положень чинного законодавства на цій підставі. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення й висновки, 

запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 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 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); 
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 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 

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; 

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 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); 

дістали подальшого розвитку: 

 теоретичні положення щодо визначення службового права, розуміння 

його місця в системі національного права в аспекті розподілу права на публічне 
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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 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. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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 
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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.). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане дисертантом 

самостійно з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення й висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 

навчальний посібник «Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної 

поліції України» (2016 р.), у якому здобувачеві належить розділ 3. У дисертації 

ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 12 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Політико-правові реформи 

та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 2018 р.), 

«Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного 

становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 2015 р.), 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» 

(м. Львів, 2017 р.), «Громадянське суспільство в Україні: проблеми 

забезпечення правотворчої діяльності» (м. Харків, 2017 р.), «Стан та 

перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2017 р.), «Концепція 

розвитку правової держави в Україні» (м. Київ, 2017 р.), «Особливості розвитку 

публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 2018 р.), «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» 

(м. Запоріжжя, 2018 р.), «Актуальні питання правової теорії та юридичної 

практики» (м. Одеса, 2018 р.), «Верховенство права та правова держава» 

(м. Ужгород, 2018 р.), «Концепція розвитку правової держави в Україні» 

(м. Київ, 2018 р.), «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові 

дискусії» (м. Харків, 2018 р.). 

Публікації. 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 
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наукових виданнях, а також у 12 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять 14 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 500 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 403 сторінки. Список використаних джерел налічує 

508 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, висвітлено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 

проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету й 

завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 

підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне й практичне значення 

роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок здобувача 

та публікацію результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Службове право як сфера об’єктивізації примусу» складається 

з трьох підрозділів, присвячених комплексному дослідженню службового права 

як сфери об’єктивізації примусу, а також визначенню основних етапів 

історіографії дослідження службового права крізь призму становлення 

адміністративно-правової науки. 

У підрозділі 1.1 «Витоки формування та ґенеза службового права» 

зосереджується увага на характеристиці процесу дослідження феномена 

службового права в історичному вимірі, уперше умовно виділено шість етапів в 

історіографії доктринального дослідження, детально охарактеризовано 

специфіку кожного та окреслено відповідні тенденції. 

Звернено увагу на те, що безпосередньо комплексних наукових робіт, 

присвячених службовому праву, питанням витоків його формування й ґенези, 

немає, а детальний аналіз наукових досліджень учених-юристів 

дореволюційного періоду, тобто із середини ХIХ ст. до початку ХХ ст. (I етап), 

свідчить про фрагментарну увагу наукової спільноти (на рівні окремих питань) 

до феномена публічної служби й службового права (роботи І. Андреєвського, 

В. Гессена, І. Тарасова, В. Івановського, М. Бунге, Ф. Кокошкіна та інших 

авторів), при цьому публічна служба ототожнюється з державною, а службове 

право – виключно з правом державної служби (службою государю, монарху) і 

досліджується в межах державно-правової проблематики. 

З початку ХХ ст. до 20-х рр. ХХ ст. (II етап) спостерігається активізація 

доктринального аналізу (хоча дещо фрагментарно) теорії права служби, яка 

фокусувалася переважно на дослідженнях положень про посадову особу, її 

відмежуванні від чиновника, закладенні основ для розмежування державної й 

муніципальної служби, визнанні постійної та тимчасової ознаки служби, 

обґрунтуванні (хоча й узагальненому) потреби дослідження проблем державної 

служби в межах поліцейського (адміністративного) права (праці М. Коркунова, 
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А. Єлістратова, М. Карадже-Іскрова, М. Куплеваського, В. Кобалевського, 

О. Євтихієва та інших науковців). 

Встановлено, що 20-ті – початок 40-х рр. ХХ ст. (III етап) характеризуються 

відсутністю поглиблених тематичних наукових досліджень, зосередженням 

уваги вчених-адміністративістів переважно на призначенні державної служби з 

максимальною концентрацією на дослідженні питань державної служби в 

аспекті їх розгляду як предмета регулювання трудового права (службово-

трудових правовідносин). Автором акцентовано увагу на появі поодиноких 

публічно-правових робіт із проблем правового статусу службовців (розвідки 

В. Ігнатьєва, В. Кобалевського та інших учених). 

Доведено, що IV етап (40-ві – 80-ті рр. ХХ ст.) характеризується появою 

значної кількості робіт із положеннями, які сформували декілька розгалужених 

теорій права державної служби, ускладнили тематичний термінологічний ряд, 

залишивши невирішеними багато проблемних питань у цій сфері, у тому числі 

щодо природи державної служби (праці С. Студенікіна, І. Євтіхієва, 

В. Манохіна, Ц. Ямпольської та інших авторів). 

Звернено увагу на посилення спеціалізації наукових досліджень різних видів 

публічної служби в 90-ті рр. ХХ ст. (V етап), а саме робіт С. Дубенко, 

Л. Коваля, О. Петришина та інших науковців, і підкреслено, що саме в цей 

період формулюються положення теорії державної й муніципальної служби та 

вказується на можливість порушення питань про службове право, право 

публічної служби. 

Встановлено, що VI етап (з початку ХХІ ст. й дотепер) характеризується 

активізацією зусиль учених-юристів, насамперед адміністративістів, у напрямі 

поглибленого дослідження феномена службового права (роботи Л. Акопова, 

Т. Аніщенко, Ю. Битяка, М. Германюк, І. Голосніченка, О. Гришковця, 

О. Губанова, Н. Золотарьової, С. Ківалова, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 

В. Костюка, Р. Мельника, Ю. Старілова, С. Чанного, С. Федчишина та інших 

авторів). Наголошено на тому, що сучасний етап становлення нової теорії 

службового права є багатоцільовим, змістовним, результативним у формуванні 

наукового фундаменту для систематизації законодавства про публічну службу. 

У підрозділі 1.2 «Службове право: предмет, методи, функції та система» 

дисертант критично проаналізував наявні в юридичній літературі підходи до 

предмета, методів, функцій і системи службового права (роботи Т. Аніщенко, 

Л. Білої-Тіунової, О. Гришковця, С. Ківалова. Т. Коломоєць, В. Колпакова, 

О. Кузьменко, О. Петришина, Ю. Старілова, М. Титаренко, С. Чанного, 

А. Школика, В. Юровської та інших науковців). Звернено увагу на відсутність 

одностайності серед учених-адміністративістів у визначенні предмета, методів, 

функцій і системи службового права, зумовлену насамперед підходами до 

розуміння публічної служби, переліку її ознак та різновидів. У зв’язку із цим 

уточнено базовий перелік ознак публічної служби. 

На підставі аналізу галузевих наукових і навчальних правових джерел, 

присвячених службовому праву (із середини ХIХ ст. й до сьогодення), 

запропоновано до предмета службового права відносити сукупність суспільних 

відносин, які виникають, змінюються та припиняються у зв’язку з публічною, 
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постійною, професійною діяльністю осіб, які обіймають посади в публічних 

інституціях і діяльність яких пов’язана з реалізацією публічно-владних 

повноважень задля забезпечення реалізації й захисту публічних інтересів. 

Констатовано, що в адміністративно-правовій науці домінує підхід, який 

полягає в тому, що службове право використовує методи, наділені ознаками 

методів адміністративного права. Дисертант формулює визначення методу 

службового права як правової категорії в широкому й вузькому розумінні, 

окреслює його компоненти, такі як дозвіл, припис (обов’язок, зобов’язання), 

заборона. 

Звернено увагу на те, що безпосередньо комплексних наукових робіт, 

присвячених дослідженню ресурсу функцій службового права, у вітчизняній 

галузевій правовій науці немає, що свідчить про недооцінку функціонально-

цільового призначення службового права як самодостатньої системи. З огляду 

на зазначене в роботі запропоновано авторське визначення поняття «функція 

службового права». Підкреслено, що всі функції службового права можна 

розділити на зовнішні, або загальносоціальні (політична, економічна та 

соціальна), і внутрішні, або юридичні (регулятивна та охоронна). 

Доведено, що службовому праву притаманні ознаки системи, які є 

характерними як для будь-якої системи права загалом, так і для системи 

адміністративного права зокрема. Запропоновано систему службового права 

визначати як об’єктивно зумовлену розвитком публічно-службових відносин 

сукупність взаємопов’язаних норм права, що покликані регулювати суспільні 

відносини щодо здійснення постійної публічної професійної діяльності 

особами, які займають посади в публічних інституціях, для реалізації завдань 

останніх шляхом використання публічно-владних повноважень із метою 

забезпечення реалізації й захисту публічних інтересів. Обґрунтовано 

доцільність умовного поділу системи службового права України на Загальну 

(норми-дефініції, норми-принципи, інститути вступу, просування, припинення 

публічної служби, заохочення, дисциплінарної відповідальності тощо) та 

Особливу (інститути окремих різновидів публічної служби з їх внутрішнім 

розподілом на підвиди) частини. 

У підрозділі 1.3 «Місце службового права в системі національного права 

України» вказано, що вирішення питання про місце й роль службового права в 

системі національного права варто здійснювати в аспекті розподілу права на 

норми, інститути, підгалузі та галузі (публічне й приватне, матеріальне та 

процесуальне, регулятивне й охоронне). 

Детальний аналіз положень вітчизняної галузевої доктрини (роботи 

Т. Аніщенко, Л. Акопова, Ю. Битяка,О. Гришковця, Т. Коломоєць, Р. Мельника, 

С. Чанного та інших авторів) дав змогу акцентувати увагу на тому, що хоча в 

службового права є відносно відокремлений, самостійний предмет правового 

регулювання, проте інші ознаки самостійної галузі (наприклад, метод 

правового регулювання, термінологічний унікальний апарат, кодифікований 

акт) відсутні. Саме тому аргументовано висновок про можливість і доцільність 

підтримки підходів тих учених, які вважають, що службове право не має ознак 

галузі, а за своїми ознаками є підгалуззю адміністративного права (наприклад, 
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Т. Аніщенко, Т. Коломоєць, Ю. Старілов та інші). З огляду на те, що 

адміністративне право є галуззю публічного права, стверджується, що службове 

право є підгалуззю публічного права. 

Здобувачем підкреслено, що службове право характеризується тією ж 

унікальністю, що й адміністративне право загалом, зокрема, воно не є суто 

матеріальним або суто процесуальним, не є переважно матеріальним або 

переважно процесуальним. Воно є матеріально-процесуальним правом (за 

поєднання цих норм), а також таким, що посідає межове місце в регулятивно-

охоронному блоці, будучи за своїм призначенням переважно регулятивним. 

Автором зроблено низку висновків щодо сучасних тенденцій 

доктринального дослідження феномена службового права, подальше 

формування якого вимагає як пошуків комплексного характеру, зорієнтованих 

на з’ясування ресурсу й специфіки службового права, його реального місця в 

системі права України, так і посилення спеціалізації відповідних питань як 

пріоритетних напрямів національних доктринальних досліджень. 

Розділ 2 «Примус у службовому праві як правова категорія» складається 

з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Примус як інтегративна категорія: поняття та ознаки» 

дисертантом запропоновано алгоритм аналізу наявних у науці підходів до 

розуміння категорій «примус» (з огляду на його міждисциплінарний 

комплексний характер – від базового філософського до специфічного 

галузевого), «державно-правовий примус» (від визначення в понятійному 

апараті юридичної науки на початку ХІХ ст. до сучасних тлумачень (праці 

С. Алєксєєва, М. Байтіна, С. Братуся, М. Козюбри, О. Лєйста, Н. Макарейко, 

Л. Петражицького, П. Рабіновича, М. Таганцева, А. Черданцева, А. Яковлєва та 

інших авторів)), а також поняття «адміністративно-правовий примус» з огляду 

на специфіку змісту й походження службового права (у визначеннях 

адміністративно-правової науки в різні історичні періоди (розвідки 

В. Авер’янова, О. Андрійко, О. Бандурки, Д. Бахраха, Ю. Битяка, Є. Додіна, 

М. Єропкіна, Л. Коваля, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, С. Ківалова, 

О. Кузьменко, Р. Мельника, І. Тарасова, Ю. Рябова, О. Якуби та інших 

науковців) з поступовим посиленням спеціалізації наукового дослідження). 

Підкреслено, що витоки сучасного розуміння категорії «примус у 

службовому праві» варто шукати в наукових працях фахівців із 

суспільствознавчих наук, зокрема філософії (роботи О. Гелиха, Ю. Ємельянова, 

І. Ільїна, В. Колотуші та інших авторів), політології (дослідження А. Пойченко, 

С. Рябова, Г. Щокіна та інших науковців), соціології (праці В. Астахової, 

М. Головатого, Г. Осипова та інших учених), психології (розвідки 

Д. Василенко, Є. Доценко, Е. Руденського та інших представників), а також у 

працях учених-юристів із загальної теорії права (дослідження С. Алєксєєва, 

М. Байтіна, С. Братуся, І. Жаренова, М. Козюбри, П. Рабіновича, А. Яковлєва та 

інших авторів) та з галузевих правових наук: конституційного права (роботи 

Ж. Овсепяна, І. Суркової, І. Третьяк та інших учених), кримінального права й 

процесу (праці В. Дуюнова, В. Єгорова, Н. Орловської та інших правознавців), 

фінансового права (розвідки Н. Саттарової, М. Кучерявенка, М. Разгільдієвої, 
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Ю. Ровинського, Д. Шутілова та інших авторів), цивільного права та процесу 

(роботи Р. Бєрзнєва, М. Мирошник, О. Юрченко та інших науковців). 

Обґрунтовано доцільність використання зазначених напрацювань як базових у 

сучасних дослідженнях потенціалу примусу в службовому праві як самостійної 

правової інтегративної категорії, а також доведено наявність специфічних ознак 

(з обґрунтуванням черговості їх розміщення та ключових питань 

співвідношення з ознаками адміністративно-правового примусу). 

На підставі узагальнення отриманих результатів, комплексного аналізу 

ознак примусу в службовому праві та результатів порівняння із суміжними 

правовими поняттями наведено авторський варіант дефініції «примус у 

службовому праві». 

У підрозділі 2.2 «Примус у службовому праві України: питання 

класифікації» охарактеризовано роль і значення класифікації для дослідження 

будь-якого явища, у тому числі для усвідомлення сутності, призначення 

примусу в службовому праві України, виявлення його внутрішніх і зовнішніх 

ознак, ґрунтовної характеристики його ресурсу. 

Для класифікаційного розподілу заходів примусу в службовому праві 

України проаналізовано значну кількість різноманітних наукових, навчальних, 

загальноправових і галузевих правових джерел із початку ХХ ст. й до 

сьогодення (наприклад, роботи Д. Бахраха, Ю. Битяка, М. Єропкіна, 

Е. Біктімерова, В. Єгорова, Т. Коломоєць, А. Комзюка, А. Крамника, Л. Розіна, 

В. Серьогіної, Н. Макарейко, Д. Нохріна та інших учених). 

Підкреслено, що дотепер у вітчизняній правовій доктрині відсутня єдність 

поглядів учених-правників щодо класифікації примусу в службовому праві та 

критеріїв такої класифікації. Зауважено, що ключові відмінності 

класифікаційних критеріїв, які обираються, як правило, на розсуд учених і 

зумовлені неоднорідністю зазначеного правового явища, на жаль, не 

відбивають реальну картину розмаїття примусових заходів у службовому праві. 

Зроблено висновок про можливість їх урахування у формуванні авторського 

варіанта класифікації примусових заходів у службовому праві України, 

щоправда, з акцентом на доцільності використання множинності критеріїв, 

серед яких – характер відносин між особою, яка застосовує примус, та особою, 

щодо якої застосування відбувається; об’єкти впливу; суб’єкти застосування; 

мета, строки, процедура й нормативні підстави застосування; суб’єкти, до яких 

застосовуються заходи примусу відповідно до виду служби; наслідки 

застосування примусових заходів; фактичні підстави та мета застосування. 

У роботі запропоновано власний перелік класифікаційного розподілу з 

використанням відповідних критеріїв та охарактеризовано конкретні різновиди 

заходів примусу в службовому праві України. У цьому підрозділі обґрунтовано 

позицію, що базовим для подальших доктринальних досліджень заходів 

примусу в службовому праві є їх розподіл за фактичними підставами та метою 

застосування. 

У підрозділі 2.3 «Примус у службовому праві України як системна 

категорія: поняття, характеристика елементів» звернено увагу на 
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відсутність у вітчизняній адміністративно-правовій науці результатів 

системного підходу до розуміння примусу в службовому праві. 

На підставі аналізу різноманітних філософських, правових і політологічних 

наукових, навчальних та публіцистичних джерел обґрунтовано доцільність 

розгляду примусу в службовому праві як системного утворення крізь призму 

таких пов’язаних із зазначеною категорією понять, як елементи, підсистеми, 

зв’язки, що утворюють структуру, та мета. Уперше запропоновано розгляд 

системи примусу в службовому праві як комплексної підсистеми 

адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов’язані та взаємодіючі 

інтегративні елементи якої (примусові заходи) 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. 

Підкреслено, що зазначеній системі притаманні основні властивості, а саме 

структурність (наявність елементів – окремих примусових заходів) та 

обов’язкова наявність зв’язків між ними, оскільки саме вони забезпечують її 

інтегративність (єдність, цілісність). Увага зосереджується на відкритості й 

динамічності відповідної системи, що дає змогу вести мову про адаптування її 

до реалій державотворчих і правотворчих процесів, забезпечує можливість її 

модифікації в разі трансформації базових засад службового права. 

Запропоновано авторський варіант системи примусових заходів у 

службовому праві, структура якої включає два взаємопов’язані блоки, що 

існують лише в сукупності: заходи попереджувального впливу та заходи 

примусу, пов’язані з юридичною відповідальністю. 

Розділ 3 «Примус у службовому праві України, не пов’язаний із 

юридичною відповідальністю» складається із чотирьох підрозділів, 

присвячених з’ясуванню потенціалу відповідного складника примусу в 

службовому праві України. 

У підрозділі 3.1 «Поняття, особливості примусу в службовому праві 

України, не пов’язаного з юридичною відповідальністю» увага зосереджується 

на аналізі специфічних ознак заходів примусу, які мають превентивну 

характеристику, цільову спрямованість, визначені специфікою публічної 

служби та не пов’язані з юридичною відповідальністю. 

Встановлено, що за збереження загальних ознак примусу в службовому 

праві характерними особливостями заходів цієї групи є те, що вони 

врегульовані нормами службового права, мають превентивну спрямованість та 

не передбачають для їх застосування наявність протиправного діяння, 

пов’язаного зі службовою діяльністю. 

На підставі характеристики робіт учених-адміністративістів, які в різні 

періоди досліджували проблематику заходів примусу, не пов’язаних із 

юридичною відповідальністю (наприклад, Д. Бахрах, О. Бандурка, 

Т. Коломоєць, А. Комзюк, П. Лютіков, О. Малько, Р. Мельник, Л. Попов, 

В. Развадовський та інші), доведено, що до заходів примусу цієї групи в 

службовому праві доцільно відносити заходи попередження та заходи 
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припинення; розкрито роль і значення кожного з них з огляду на стадії (етапи) 

проходження публічної служби та охарактеризовано сучасний стан їх 

нормативної регламентації. Запропоновано поділити наведені заходи на 

загальні та спеціальні, профілактично-обмежувальні й зобов’язальні, такі, що 

пов’язані із залученням осіб на публічну службу та звільненням із неї, а також 

за суб’єктним складом учасників відносин їх застосування (у цьому контексті 

звернено увагу на суттєву особливість, притаманну саме превентивним заходам 

примусу в службовому праві, оскільки вони можуть бути реалізовані у 

відносинах лінійного підпорядкування, між керівником і підлеглим). 

Для подальших доктринальних досліджень потенціалу примусу в 

службовому праві дисертантом запропоновано поняття «примус у службовому 

праві, не пов’язаний із юридичною відповідальністю». 

У підрозділі 3.2 «Характеристика заходів примусу в службовому праві, не 

пов’язаного з юридичною відповідальністю» детально охарактеризовано зміст і 

специфіку нормативної регламентації заходів примусу в службовому праві, не 

пов’язаних із юридичною відповідальністю, крізь призму стадій проходження 

публічної служби. 

На підставі проведеного аналізу доктринальних джерел, законодавства та 

практики застосування примусових заходів у сфері публічної служби виділено 

проблемні питання (прогалини нормативної регламентації, узагальнення, 

суперечливість положень, превалювання оціночних понять тощо) у реалізації 

окремих заходів, таких як спеціальна перевірка, відсторонення державного 

службовця від виконання посадових обов’язків, обмеження спільної роботи 

близьких осіб, обмеження щодо одержання подарунків, обмеження щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження щодо 

використання службових повноважень чи свого становища, обмеження після 

припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави чи місцевого 

самоврядування, обмеження для службовців категорій «А» та «Б» щодо 

членства в політичних партіях, заборона участі в страйках тощо. Сформовано 

авторські пропозиції щодо їх нормативного врегулювання. 

З огляду на специфіку предмета службового права в дисертаційному 

дослідженні зроблено акцент на потребі активного застосування ресурсу саме 

цієї групи примусових заходів, спрямованих насамперед на формування 

правосвідомості, максимально чітке виконання вимог правових приписів, 

запобігання та максимальне зниження рівня правопорушень у сфері публічної 

служби. 

У підрозділі 3.3 «Європейські та міжнародні правові стандарти примусу в 

службовому праві, не пов’язаного з юридичною відповідальністю, та їх 

імплементація в законодавство України» обґрунтовано доцільність урахування 

європейських і міжнародних правових стандартів примусу в службовому праві, 

не пов’язаного з юридичною відповідальністю, в умовах реалізації 

стратегічного курсу України – приєднання до Європейського Союзу. На 

підставі аналізу конвенцій, резолюцій, рекомендацій та інших документів 

Європейського Союзу доводиться доцільність виваженого, багатовекторного, 
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комплексного врахування позитивного зарубіжного досвіду, апробованого 

часом і практикою, з акцентуванням уваги на прийнятності його для України. 

Детально охарактеризовано досвід європейських держав – членів 

Європейського Союзу (Королівства Нідерландів, Республіки Ірландії, 

Італійської Республіки, Литовської Республіки, Чеської Республіки, Грецької 

Республіки, Республіки Польща, Республіки Естонія, Республіки Болгарія, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо) та 

положення міжнародно-правових актів, які встановлюють правові стандарти 

щодо застосування заходів примусу в службовому праві, не пов’язаного з 

юридичною відповідальністю. Зокрема, зосереджено увагу на дослідженні 

змісту таких актів: Закону про права та обов’язки службовців (Французька 

Республіка, 1983 р.), Закону про статутні положення стосовно публічної служби 

держави (Французька Республіка, 1984 р.), Декрету про особливості деяких 

службових станів службовців держави та деяких форм остаточного припинення 

виконання службових обов’язків (Французька Республіка, 1985 р.), Закону про 

цивільну службу (Республіка Польща, 1998 р.), Закону про публічну службу 

(Литовська Республіка, 2002 р.), Кодексу цивільних службовців (Грецька 

Республіка, 2000 р.), Закону про державного службовця (Республіка Болгарія, 

1999 р.), Закону про службу державних службовців в адміністративних 

установах і про винагороду державних службовців та інших працівників 

адміністративних установ (Закон про службу, Чеська Республіка, 2002 р.), 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2000) 6 про статус 

публічних службовців у Європі, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

№ R (2000) 10 державам-членам щодо кодексів поведінки для публічних 

службовців, Кодексу поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку 

(1978 р.), Модельного кодексу поведінки публічних службовців (2000 р.) тощо. 

Виокремлено базові принципи європейського й міжнародно-правового 

регулювання відносин та запропоновано пріоритетні напрями їх запровадження 

у вітчизняне законодавство у сфері застосування до публічних службовців 

заходів примусу, не пов’язаних із юридичною відповідальністю (щодо 

процедурних питань стосовно застосування профілактично-обмежуючих 

заходів, оптимізації їх переліку та підвищення ефективності). 

У підрозділі 3.4 «Основні напрями вдосконалення правових засад примусу в 

службовому праві, не пов’язаного з юридичною відповідальністю» на підставі 

проведеного аналізу вітчизняного адміністративного законодавства, 

позитивних європейських правових стандартів та положень міжнародно-

правових актів щодо застосування примусу в службовому праві, не пов’язаного 

з юридичною відповідальністю, 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 
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після припинення діяльності, одержання подарунків тощо), спрямованих на 

підвищення ефективності реалізації його превентивного ресурсу. 

Особливу увагу дисертант приділяє виваженому аналізу сформульованих 

І. Голосніченком, Г. Гаджиєвою, М. Германюк, Н. Золотарьовою, Т. Коломоєць, 

Р. Мельником та іншими вченими пропозицій щодо систематизації джерел 

службового права в частині застосування примусу. Автор підтримує думку про 

доцільність розроблення та прийняття Службового кодексу як кодифікованого 

акта, який враховує всі останні досягнення вітчизняної галузевої правової 

доктрини, реалії й потреби нормотворчості та правозастосування у сфері 

публічної служби, що сприятиме як систематизації джерел службового права 

загалом, так і підвищенню ефективності застосування ресурсу примусових 

заходів у сфері службових відносин зокрема. 

На підставі узагальнення отриманих результатів автором доводиться 

превалювання превентивно-запобіжних заходів, що зумовлює доцільність 

зміщення акценту на профілактичний, превентивний складник усього змісту 

примусу в службовому праві України (збільшення кількості саме цих заходів, 

розширення підстав їх застосування, спрощення процедури застосування). 

Розділ 4 «Примус у службовому праві України, пов’язаний із 

юридичною відповідальністю» складається із чотирьох підрозділів, 

присвячених теоретико-правовому аналізу заходів примусу, пов’язаних із 

притягненням до відповідальності публічних службовців, а також визначенню 

специфіки та формулюванню пропозицій щодо вдосконалення їх подальшого 

доктринального дослідження, нормативного закріплення й практики 

застосування. 

У підрозділі 4.1 «Поняття, особливості примусу в службовому праві 

України, пов’язаного з юридичною відповідальністю» підкреслено, що 

застосування заходів примусу, пов’язаних із юридичною відповідальністю 

публічних службовців, зумовлюється обсягом і змістом їх службової 

деліктоздатності, а юридико-фактичною підставою застосування таких 

примусових заходів є протиправне діяння. 

Звернено увагу на ознаки правопорушень у сфері службових відносин, що 

зумовило можливість їх класифікації за такими критеріями: 1) суб’єктом 

вчинення (правопорушення, що вчиняються працівниками державної служби; 

правопорушення, що вчиняються працівниками служби в органах місцевого 

самоврядування; правопорушення, що вчиняються працівниками 

мілітаризованої служби; правопорушення, що вчиняються працівниками 

служби в органах судової влади; правопорушення, що вчиняються 

працівниками патронатної служби та інших видів публічної служби); 

2) ступенем суспільної небезпеки (кримінальні правопорушення, 

адміністративні правопорушення, дисциплінарні проступки, майнові 

правопорушення); 3) зовнішньою формою протиправного діяння 

(правопорушення, що вчиняються у формі активних дій, і правопорушення, що 

вчиняються у формі бездіяльності); 4) сферою протиправної поведінки 

(правопорушення, що вчиняються у сфері запобігання корупції; 

правопорушення, що вчиняються в службовій сфері та не пов’язуються з 
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корупційними правопорушеннями; інші правопорушення). Водночас доведено, 

що вдосконалення поняття «службове правопорушення» має відбуватися за 

рахунок усунення оціночних понять та суб’єктивного розсуду, у зв’язку із чим 

сформульовано авторське визначення службового правопорушення. 

Визначено, що підставою притягнення до юридичної відповідальності 

службових осіб є їхні дії, рішення чи бездіяльність, при цьому основними її 

видами є адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, конституційна, 

цивільно-правова. Також підкреслено, що, крім заходів примусу, застосування 

яких пов’язується з притягненням до юридичної відповідальності публічних 

службовців, вона не виключає інші види відповідальності (моральну, 

громадську). Саме тому ефективність функціонування механізму публічної 

служби вимагає поєднання застосування заходів юридичної та інших видів 

соціальної відповідальності. 

На підставі ґрунтовного аналізу ознак і властивостей примусових заходів, 

пов’язаних із юридичною відповідальністю публічних службовців, 

пропонується власний перелік таких заходів та авторське визначення поняття 

«примус у службовому праві, пов’язаний із юридичною відповідальністю». 

У підрозділі 4.2 «Характеристика заходів примусу в службовому праві, 

пов’язаного з юридичною відповідальністю» зазначено, що застосування 

заходів примусу цієї групи переслідує мету як загальної, так і спеціальної 

превенції, причому з огляду на специфіку службового права серед її елементів 

пріоритетними є не каральний (репресивний), а превентивний та виховний 

елементи. 

З огляду на предмет дослідження автором зосереджено увагу на визначенні 

особливостей застосування заходів примусу, пов’язаних із притягненням 

публічних службовців до адміністративної та/або дисциплінарної 

відповідальності. Окрему увагу приділено доведенню тези про те, що 

дисциплінарна відповідальність публічних службовців є сферою 

адміністративно-правового регулювання з таких причин: 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) необхідне встановлення імперативного прозорого 

механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців, що не є характерною ознакою дисциплінарної відповідальності 

працівників за законодавством про працю; 3) звільнення з публічної служби в 

разі його застосування як заходу запобігання корупції також належить до 

адміністративних процедур, адже його реалізація спрямована на задоволення 

публічного інтересу. 

Доведено домінування дисциплінарних стягнень, що мають характер 

особистісних обмежень, та, відповідно, пріоритет застосування заходів, які 

мають характер майнових обмежень, під час застосування примусу, пов’язаного 

з притягненням до адміністративної відповідальності посадової особи суб’єкта 

публічного управління. 
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У підрозділі 4.3 «Європейські та міжнародні правові стандарти примусу в 

службовому праві, пов’язаного з юридичною відповідальністю, та їх 

імплементація в законодавство України» з’ясовано, що забезпечення 

належного рівня функціонування системи органів публічного управління в 

країнах Європейського Союзу, а також в інших провідних зарубіжних країнах 

зумовлюється наявністю системи забезпечення правомірності застосування 

заходів примусу до службовців, які пов’язані з юридичною відповідальністю. 

Окрему увагу в роботі приділено аналізу європейських і міжнародних 

правових стандартів, пов’язаних із застосуванням відсторонення та звільнення 

публічних службовців як заходів примусу (охарактеризовано досвід Грецької 

Республіки, Республіки Болгарія, Республіки Латвія, Федеративної Республіки 

Німеччина, Республіки Польща, Канади, Французької Республіки, Сполучених 

Штатів Америки тощо), за підсумками якого окреслюються доцільні та можливі 

для запозичення Україною, зокрема: 1) функціонування системи спеціально 

уповноважених органів із реалізації деліктного провадження; 2) розширення 

переліку дисциплінарних стягнень та запровадження практики застосування 

обмежень не лише особистого (догани, суворої догани, відсторонення тощо), а 

й майнового характеру (наприклад, штрафних санкцій, відрахувань із 

грошового забезпечення, позбавлення права на спеціальні пенсії тощо). 

З огляду на наведене дисертант вважає за доцільне запозичити позитивний 

зарубіжний досвід застосування диференційованого підходу до визначення 

переліку заходів дисциплінарної відповідальності публічних службовців, до 

якого з-поміж уже наявних варто включити можливість застосування штрафу 

чи встановлення відрахувань із грошового забезпечення, яке має поєднуватися 

із застосуванням заходів особистого примусу (догани, попередження, суворої 

догани тощо). 

У підрозділі 4.4 «Основні напрями вдосконалення правових засад примусу в 

службовому праві, пов’язаного з юридичною відповідальністю» сформульовано 

конкретні пропозиції щодо нормативної регламентації примусових заходів, які 

застосовуються до публічних службовців та пов’язані з юридичною 

відповідальністю. При цьому дисертант акцентує увагу на основних проблемах 

у зазначеній сфері, ключовими з яких є такі: а) застосування оціночних 

категорій під час визначення підстав притягнення публічних службовців до 

відповідальності; б) непоширеність застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності майнового характеру; в) необхідність упровадження 

адміністративних санкцій попереджувального характеру за вчинення 

правопорушень публічними службовцями; г) неефективність системи 

громадського контролю за процедурою здійснення дисциплінарно-деліктного 

та адміністративно-деліктного провадження в справах у сфері публічної 

служби; ґ) низька ефективність застосування нормативних положень про 

застосування адміністративної та дисциплінарної відповідальності у сфері 

публічної служби. 

На підставі проведеного аналізу вітчизняного адміністративного 

законодавства, позитивних європейських правових стандартів та положень 

міжнародно-правових актів щодо застосування примусу в службовому праві, 
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пов’язаного з юридичною відповідальністю, дисертантом запропоновано 

застосування виключно норм спеціального законодавства у сфері публічної 

служби. Наголошено на тому, що для оптимізації застосування правового 

регулювання застосування заходів примусу, пов’язаних із притягненням до 

юридичної відповідальності публічних службовців, найбільш прийнятними є 

два шляхи – прийняття загального закону про службову етику публічних 

службовців або прийняття окремих актів для кожного виду служби. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, а саме обґрунтовано доцільність виділення примусу в службовому 

праві як самостійного різновиду адміністративно-правового примусу, а також 

визначено його поняття й особливості, класифікаційний розподіл зовнішніх 

форм прояву, окреслено основні напрями вдосконалення правових засад 

застосування. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Доведено, що новітній етап розвитку вітчизняної адміністративно-

правової науки дає змогу виокремлювати службове право та розглядати його як 

підгалузь адміністративного права. Наголошено на тому, що, незважаючи на 

появу останнім часом значної кількості наукових робіт, які безпосередньо 

присвячені службовому праву, питання витоків його формування й ґенези 

залишаються малодослідженими, що дало змогу лише умовно виділити такі 

етапи періодизації в зазначеній сфері (при цьому кожний із періодів 

характеризується не тільки своєрідними часовими межами, а й особливостями 

змісту): 1) дореволюційний період (середина ХIХ ст. – початок ХХ ст.); 

2) початок ХХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.; 3) 20-ті – початок 40-х рр. ХХ ст.);  

4) 40-ві – 80-ті рр. ХХ ст.; 5) 90-ті рр. ХХ ст.; 6) сучасний новітній етап 

формування теорії службового права (з початку ХХІ ст. й дотепер). Загальний 

аналіз наведених етапів дає змогу стверджувати, що загалом ґенеза службового 

права є досить своєрідною, «маятниковою» (від формування положень 

службового права щодо окремих питань до ігнорування існування його взагалі, 

ототожнення з правом державної служби). Підкреслено, що хоча витоки 

службового права були сформовані ще в ХIХ ст., проте фактично можна вести 

мову про його реальне позиціонування лише з кінця ХХ ст. Наголошено на 

тому, що саме новітній етап формування теорії службового права є 

багатоцільовим, змістовним, результативним, спрямованим на формування 

нової теорії службового права як передумови наукового фундаменту для 

систематизації законодавства про публічну службу. 

2. Встановлено, що з’ясування сутності будь-якої галузі (підгалузі) права як 

нормативного утворення насамперед концентрується на дослідженні ключових 

параметрів, які підтверджують її існування, специфіку, унікальність і 

самостійність. У зв’язку з цим запропоновано авторське визначення предмета, 

методу, функцій, системи службового права. При цьому доведено, що 

публічно-службові відносини є предметом регулювання службового права як 
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підгалузі адміністративного права, а службово-трудові – предметом 

регулювання трудового права. Наголошено на тому, що в регулюванні свого 

предмета службове право використовує методи, наділені ознаками методів саме 

адміністративного права, усі його функції утворюють єдину систему, а системі 

службового права притаманний умовний поділ на Загальну та Особливу 

частини. 

3. Визначено місце службового права в системі національного права в 

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

регулятивне та охоронне. З огляду на це зроблено висновок, що службове право 

як підгалузь адміністративного права є елементом публічного права. При 

цьому, оскільки воно містить значну кількість як матеріальних, так і 

процесуальних норм, автор доводить, 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. 

4. Систематизовано багатоваріантні міждисциплінарні наукові підходи до 

визначення примусу та зроблено висновок про доцільність його комплексного 

дослідження як інтегративної категорії. З огляду на той факт, що найбільш 

оптимально будь-яке поняття розкривається через ознаки, сутність примусу в 

службовому праві України вперше з’ясовується на підставі комплексного 

аналізу всіх його ознак (у діалектичному взаємозв’язку та співвідношенні з 

ознаками адміністративно-правового примусу) і зовнішніх форм прояву, до 

яких належать такі: а) є джерелами є здебільшого норми публічних галузей 

права, насамперед службового права як підгалузі адміністративного права; б) є 

складовою частиною адміністративного примусу; в) різновекторна цільова 

спрямованість, оскільки передбачає не лише реакцію на правопорушення, а й їх 

превенцію, попередження та припинення; г) коло суб’єктів, до яких 

застосовується примусовий вплив, обмежується лише публічними 

службовцями; ґ) спеціальний суб’єкт, який може застосовувати примусові 

заходи; д) формальна визначеність; е) інтегративність, що дало змогу 

відмежувати його від інших різновидів державно-правового примусу та 

сформулювати авторське визначення примусу в службовому праві 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 і 

поведінку публічних службовців із метою попередження правопорушень або 

інших небажаних шкідливих наслідків, забезпечення відновлення порушених 

прав і свобод та притягнення винних осіб до відповідальності. 

5. Запропоновано власний розподіл примусових заходів у службовому праві 

України з урахуванням наявних у правовій доктрині множинних критеріїв щодо 

класифікаційного розподілу державно-примусових заходів, зокрема: 1) за 

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

відбувається застосування (примус, що передбачає службову підлеглість; 

примус, що не передбачає підлеглості); 2) за об’єктами впливу (заходи 
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особистого, морального, майнового, фінансового, організаційного характеру); 

3) за метою застосування (заходи попереджувального впливу, заходи 

покарання); 4) за строком застосування (одномоментне та строкове 

застосування); 5) за процедурою застосування (спрощена й ускладнена); 6) 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, таких як положення, 

інструкції, дисциплінарні статути тощо); 7) за суб’єктами, до яких 

застосовуються заходи примусу відповідно до виду служби; 8) за наслідками 

застосування примусових заходів (з припиненням службових відносин 

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

встановленням певних обмежень); 9) за суб’єктами (судовий і позасудовий 

порядок застосування); 10) 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). Саме останній критерій 

варто обрати як базовий для класифікації примусових заходів у службовому 

праві України. 

6. Обґрунтовано доцільність системного підходу до примусу в службовому 

праві та запропоновано розуміти його систему як комплексну підсистему 

адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов’язані та взаємодіючі 

інтегративні елементи якої (примусові заходи) 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. При цьому підкреслено, що зазначеній системі 

притаманні такі основні властивості, як структурність (наявність елементів – 

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

забезпечують її інтегративність (єдність, цілісність). Доведено, що відкритість і 

динамічність системи примусових заходів у службовому праві забезпечують 

можливість її модифікації в разі трансформації базових засад службового права. 

Запропоновано авторський варіант системи примусових заходів у службовому 

праві, структура якої включає два взаємопов’язані блоки, що існують лише в 

сукупності: заходи попереджувального впливу та заходи примусу, пов’язані з 

юридичною відповідальністю. 

7. Встановлено, що сутність заходів примусу в службовому праві, не 

пов’язаних із юридичною відповідальністю, з’ясовується на підставі 

комплексного аналізу всіх їхніх ознак, 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 
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у сфері публічно-службових відносин. При цьому зауважується, що підстави, 

межі й порядок зазначених заходів визначені нормами службового права. 

8. Зроблено висновок, що заходи примусу в службовому праві, не пов’язані з 

юридичною відповідальністю, можна класифікувати залежно від стадій 

проходження державної служби та залежно від терміну. 

9. Запропоновано внести зміни й доповнення до Закону України «Про 

запобігання корупції», зокрема: 

а) ч. 1 ст. 26 доповнити пунктом, який викласти в такій редакції: 

«Особам, уповноваженим на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, забороняється: 

 протягом двох років із дня припинення відповідної діяльності укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – 

підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, упродовж 

року до дня припинення виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або 

підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних 

осіб або фізичних осіб – підприємців; 

 розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

 протягом двох років із дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи в справах (у тому числі тих, що 

розглядаються в судах), у яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, у якому (яких) вони працювали на момент припинення 

зазначеної діяльності»; 

б) абз. 4 ч. 2 ст. 24 доповнити пунктом такого змісту: «У разі виявлення 

предмета, який може мати ознаки подарунку, публічним службовцем за місцем 

свого проживання або в громадському місці він зобов’язаний негайно 

повідомити про це правоохоронні органи»; 

в) ч. 1 ст. 26 після слів «Особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої 

статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, 

пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» 

доповнити словосполученням «або близьким особам». 

Також запропоновано доповнити Закон України «Про державну службу» 

ст. 10
1
 такого змісту: «Державний службовець не може під час проходження 

служби займатися підприємницькою діяльністю або іншою оплачуваною 

діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної 

практики, інструкторської й суддівської практики зі спорту». 

Сформульовано конкретні пропозиції стосовно внесення змін до законів 

України «Про Службу безпеки України», «Про Національну гвардію України», 

«Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» щодо уточнення зазначених 
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законодавчих актів у питаннях застосування таких заходів примусу, не 

пов’язаних із юридичною відповідальністю, як відсторонення від виконання 

посадових обов’язків та службове сумісництво, а також наголошено на 

необхідності розроблення та прийняття Службового кодексу України. 

10. З’ясовано сутність заходів примусу, пов’язаних із юридичною 

відповідальністю публічних службовців, що дало змогу зробити акцент на її 

особливостях порівняно з юридичною відповідальністю інших осіб. З огляду на 

те, що поведінка службових осіб обмежується наданими їм повноваженнями в 

межах їх компетенції, запропоновано до службового правопорушення 

відносити будь-яке відхилення від встановлених стандартів і вимог, що 

висуваються до публічних службовців. Відповідно до цього з’ясовано, що 

підставою притягнення до юридичної відповідальності службових осіб є їхні 

дії, рішення чи бездіяльність, а основними її видами – адміністративна, 

дисциплінарна, кримінальна, конституційна, цивільно-правова. Оскільки 

службове правопорушення не виключає можливість застосування інших видів 

відповідальності (моральної, громадської), ефективність функціонування 

механізму публічної служби, на думку автора, вимагає поєднання застосування 

заходів юридичної та інших видів соціальної відповідальності. 

11. З’ясовано, що потенціал заходів примусу в службовому праві, 

пов’язаних із юридичною відповідальністю, досліджується крізь призму 

примусових заходів, що мають характер майнових та особистісних обмежень; 

при цьому підкреслено, що їх виховний вплив поширюється як на особу 

правопорушника, так і на інших публічних службовців відповідного суб’єкта 

публічного управління. Комплексний аналіз заходів примусу, пов’язаних із 

юридичною відповідальністю, дав змогу зробити висновок про домінування 

застосування дисциплінарних стягнень, що мають характер особистісних 

обмежень, і, відповідно, пріоритет застосування заходів, які мають характер 

майнових обмежень, під час застосування примусу, пов’язаного з притягненням 

до адміністративної відповідальності посадової особи органу публічного 

управління. 

12. Узагальнено європейські та міжнародно-правові стандарти 

примусововстановчої та примусовозастосовної діяльності, пов’язані з 

юридичною відповідальністю публічних службовців, які містяться в правових 

нормах конвенцій, директив, резолюцій і рекомендацій, прийнятих 

міжнародними організаціями. З’ясовано, що їх застосування в зарубіжних 

країнах (наприклад, у Французькій Республіці, Федеративній Республіці 

Німеччина, Республіці Польща, Канаді, Сполучених Штатах Америки тощо) 

забезпечується спеціально уповноваженим органом публічного управління, 

який здійснює наглядову діяльність із питань дотримання стандартів 

проходження публічної служби. Своєю чергою підхід до визначення переліку 

заходів дисциплінарної відповідальності публічних службовців дає змогу 

зробити висновок про доцільність розширення переліку дисциплінарних 

стягнень в Україні шляхом залучення до такої системи санкцій майнового 

характеру (якою може бути накладення на службовця штрафу в порядку 
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дисциплінарно-деліктного провадження), а також встановлення переліку 

підстав, за настання яких допускається зменшення заробітної плати службовця. 

13. Запропоновано з огляду на зарубіжний досвід застосовувати виключно 

норми спеціального законодавства у сфері публічної служби, що дасть змогу не 

лише відкоригувати наявний перелік заходів примусу в службовому праві, 

пов’язаних із юридичною відповідальністю, і підвищити ефективність 

використання цього ресурсу, а й усунути наявні правозастосовні колізії. 

Наголошено на тому, що для оптимізації правового регулювання застосування 

заходів примусу, пов’язаних із притягненням до юридичної відповідальності 

публічних службовців, 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. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Припутень Д.С. Примус у службовому праві: теорія, досвід та практика 

реалізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, а саме обґрунтовано доцільність виділення примусу в службовому 

праві як самостійного, інтегративного складника адміністративного примусу, 

окреслено основні напрями вдосконалення правових засад його застосування. 

Поглиблено сучасні наукові дослідження щодо основних тенденцій та етапів 

формування наукової думки про службове право як сферу об’єктивізації 

примусу. В історичній ретроспективі охарактеризовано предмет, метод, функції 

та систему службового права як підгалузі адміністративного права, 

сформульовано пропозиції щодо пріоритетних напрямів подальшого 

розроблення теорії примусу в службових правовідносинах у сучасній правовій 

науці. 

Визначено поняття, правову природу й ознаки примусу в службовому праві 

України. Виділено критерії та запропоновано авторську класифікацію його 

заходів. 

Охарактеризовано примус у службовому праві України як систему, наведено 

її основні ознаки, що зумовлюють її специфічний характер. При цьому 

підкреслено, що зазначеній системі притаманні такі основні властивості, як 

структурність (наявність елементів – окремих примусових заходів) та 

обов’язкова наявність зв’язків між ними, що забезпечують її інтегративність 

(єдність, цілісність). Доведено, що відкритість і динамічність системи 

примусових заходів у службовому праві забезпечують можливість її 

модифікації в разі трансформації базових засад службового права. 

Запропоновано авторський варіант системи примусових заходів у службовому 

праві. 

Досліджено специфіку й особливості примусу в службовому праві України, 

не пов’язаного з юридичною відповідальністю, здійснено системний аналіз 

його заходів та охарактеризовано їх крізь призму європейських і міжнародних 

правових стандартів. Запропоновано конкретні рекомендації щодо 

вдосконалення теоретико-правових засад застосування ресурсу заходів примусу 

в службовому праві, не пов’язаних із юридичною відповідальністю. 

Досліджено сутність заходів примусу, пов’язаних із юридичною 

відповідальністю публічних службовців. З огляду на найкращі зарубіжні 

практики застосування заходів примусу в службовому праві, пов’язаних із 

юридичною відповідальністю, сформульовано конкретні рекомендації, 

спрямовані на вдосконалення правового регулювання відповідного різновиду 

адміністративно-правового примусу. 

Ключові слова: властивості, ґенеза, застосування, заходи, класифікація, 

примус у службовому праві, система, службове право, удосконалення. 
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Припутень Д.С. Принуждение в служебном праве: теория, опыт и 

практика реализации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2019. 

Работа является одной из первых попыток комплексного исследования 

проблемных вопросов принуждения в служебном праве с использованием 

современных методов познания и с учетом новейших достижений правовой 

науки, а также разработки ряда новых научных положений теории 

принуждения в сфере публичной службы. 

Изучена историография доктринального исследования феномена 

служебного права, выделены этапы указанного процесса с их детальной 

характеристикой. Получили дальнейшее развитие научные исследования 

предмета, методов, функций и системы служебного права как подотрасли 

административного права и сферы объективизации принуждения, что в свою 

очередь позволило проследить тенденции, направленные на формирование 

современного научного фундамента как для систематизации законодательства о 

публичной службе, так и для оптимизации модели принуждения в данной 

сфере. 

Особое внимание уделено специфическим признакам принуждения в 

служебном праве, которые и определяют его уникальность. Впервые 

сформулировано авторское определение принуждения в служебном праве как 

объективно обусловленной составляющей административного принуждения, 

применяемой на основаниях, в пределах и в порядке, установленном нормами 

служебного права, которая осуществляется компетентными государственными 

органами (их должностными лицами) и является системой мер воздействия на 

волю, сознание, поведение публичных служащих в целях предупреждения 

правонарушений или других нежелательных вредных последствий, 

обеспечения восстановления нарушенных прав и свобод, привлечения к 

ответственности. 

Проанализированы существовавшие в правовой науке в разные 

исторические периоды варианты классификации мер принуждения, выделены 

их преимущества и недостатки при формировании нового варианта. 

Предложена авторская классификация форм проявления принуждения в 

служебном праве с использованием нескольких дифференцирующих критериев. 

Обоснована необходимость системного подхода к принуждению в 

служебном праве и предложено рассматривать его систему как комплексную 

подсистему административного принуждения, упорядоченные, 

взаимосвязанные и взаимодействующие интегративные элементы 

(принудительные меры) которой образуют единое целое, направлены на 

достижение стратегической цели – обеспечение стабильности 

функционирования публичной службы, а также применяются в связи с 

публичной, постоянной, профессиональной деятельностью лиц, занимающих 

должности в публичных институциях. Доказано, что открытость и 
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динамичность системы принудительных мер в служебном праве обеспечивают 

возможность ее модификации в случае трансформации базовых принципов 

служебного права. Предложен авторский вариант системы принудительных мер 

в служебном праве, структура которой включает два взаимосвязанных блока, 

существующие только в совокупности: меры предупредительного воздействия 

и меры принуждения, связанные с юридической ответственностью. 

Детально охарактеризованы (с выделением специфики) меры принуждения 

в служебном праве, не связанные с юридической ответственностью. 

Обосновано, что под принуждением в служебном праве, не связанным с 

юридической ответственностью, следует понимать совокупность мер 

предупреждения и пресечения, направленных на профилактику и недопущение 

правонарушений, минимизацию противоправных деяний в сфере публично-

служебных отношений. При этом отмечено, что основания, пределы и порядок 

их применения определяются нормами служебного права. 

Сформулирован ряд конкретных предложений и рекомендаций, 

направленных на совершенствование теоретико-правовых основ и практики 

применения принуждения в служебном праве, а также относительно уточнения 

ряда действующих законодательных актов, в частности законов Украины «О 

государственной службе», «О предотвращении коррупции», «О Службе 

безопасности Украины», «О Национальной гвардии Украины», «О 

прокуратуре», «О Национальной полиции» и других. Кроме того, 

аргументирована целесообразность активизации нормотворчества в части 

принятия Служебного кодекса Украины. 

Сосредоточено внимание на теоретической характеристике и особенностях 

нормативной реализации мер принуждения, связанных с юридической 

ответственностью публичных служащих. Обосновано, что применение данных 

мер определяется объемом и содержанием служебной деликтоспособности, а 

юридико-фактическим основанием является противоправное деяние. Раскрыты 

специфические признаки и определена сущность правонарушений в сфере 

служебного права, предложено авторское определение принуждения в 

служебном праве, связанного с юридической ответственностью. 

Учитывая предмет исследования, автор сосредоточил внимание на 

определении особенностей применения мер принуждения, связанных с 

привлечением публичных служащих к административной и/или 

дисциплинарной ответственности. Особое внимание уделено доказательству 

тезиса о том, что дисциплинарная ответственность публичных служащих 

является сферой административно-правового регулирования. 

Определены европейские и международные правовые стандарты реализации 

принуждения в служебном праве, содержащиеся в правовых нормах конвенций, 

директив, резолюций и рекомендаций, принятых международными 

организациями, а также обоснованы предложения о путях их имплементации в 

отечественное законодательство. 

Сформулирован ряд конкретных предложений, направленных на 

совершенствование теоретико-правовых основ и практики реализации ресурса 

принуждения в служебном праве. 
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Pryputen D.S. Coercion in service law: theory, experience and practical 

implementation – Manuscript.  

Thesis for obtaining Doctor’s Degree in Law in speciality 12.00.07 – 

administrative law and procedure; finance law; information law. – Zaporizhzhya 

National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The paper is one of the first efforts to investigate the challenging issues of 

coercion in service law and to develop a number of new scientific provisions of 

theory of coercion in civil service law from a holistic perspective with using modern 

methods of cognition and taking into account the latest achievements of legal science.  

It studies historiography of the doctrinal research of the phenomenon of service 

law, marks stages of the above process with their detailed characteristics, and 

scientific insights of its subject-matter, methods, functions and system as a sub-

branch of administrative law and the scope of coercion objectification gained further 

development. This, in turn, made it possible to follow the trends aimed at forming a 

modern scientific foundation both for the systematization of legislation on public 

service and for optimization of the coercive model in this sphere. 

Special attention is paid to the specific features of coercion in service law that 

determines its uniqueness. For the first time, it is formulated the author’s definition of 

coercion in service law as a fairly determined component of administrative coercion 

applied on grounds, within the limits and procedure established by the rules of 

service law, which is exercised by the relevant national authorities (by their officials) 

and which is a system of measures influencing the will, consciousness, behaviour of 

public servants in order to prevent offenses or other undesirable harmful effects, 

provision of redress for violated rights and freedoms, bringing to responsibility. 

It was analysed the alternatives of classification of coercive measures that were 

available in different historical periods in legal science and marked their advantages 

and disadvantages in forming a new version. The author proposes own classification 

of forms of coercion manifestation in service law using several differentiating 

criteria. 

The research substantiates the need of using system approach to coercion in 

service law and proposes to consider its system as a complex sub-system of 

administrative coercion whose ordered, interconnected and interrelated integrative 

elements (coercive measures) form a unitary whole and are aimed at achieving the 

strategic goal of ensuring the stability of public service and are applied in respect of 

public, permanent, professional activities of persons holding positions in public 

institutions. It is proved that openness and dynamism of the system of coercive 

measures in service law provide the possibility of its modification in case of 

transformation of the basic principles of service law. The author submits own 

alternative of the system of coercive measure in service law the structure of which 

includes two interconnected blocks that exist only as a whole: the first block – 
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measures of preventive impact, the second – coercive measures associated with legal 

liability. 

Coercive measures unrelated to legal liability in civil service is characterized in 

details distinguishing specifics. It is justified that in service law coercion not related 

to legal liability should be comprehended as a set of preventive and restrictive 

measures aimed at preventing and precluding offences, minimizing illegal acts in the 

sphere of public-service relations. At the same time, it was noted that the grounds, 

limits and the procedure for their application are determined by the rules of service 

law. 

The paper formulates a number of specific proposals and recommendations 

focused on improving theoretical and legal principles and practical application of 

coercion in service law as well as regarding the clarification of a number of 

legislative acts in force, including the Laws of Ukraine “On Civil Service”, “On 

Prevention of Corruption”, “On Security Service of Ukraine”, “On National Guard of 

Ukraine”, “On Prosecution Service” etc. In addition, it is argued the expediency to 

activate rulemaking in the context of adoption of Service Code of Ukraine.  

Attention is focused on the theoretical characteristic and peculiarities of the 

regulatory implementation of coercive measures related to the legal responsibility of 

public servants. The paper substantiates that the application of the measures is 

determined by the volume and content of service passive dispositive capacity, and the 

legal and factual ground is the wrongful act. The specific features are revealed and 

the essence of offenses in the sphere of service law is defined, the author’s definition 

of coercion in service law related to legal liability is proposed. 

Taking into account the subject of research, the author focuses on the 

identification of peculiarities of application of coercive measures related to bringing 

of public servants to administrative and/or disciplinary responsibility. Special 

attention is paid to the approval of the thesis that the disciplinary responsibility of 

public servants is the sphere of administrative and legal regulation. 

European and international legal standards for the implementation of coercion in 

service law peculiar to the legal rules of the Conventions, Directives, Resolutions and 

Recommendations are defined, and proposals for ways of their implementation in the 

domestic legislation are justified. 

The dissertation formulates a number of specific proposals aimed at improving 

theoretical and legal principles and practical implementation of the resource of 

coercion in service law. 

Key words: properties, genesis, application, measures, classification, coercion in 

service law, system, service law, improvement. 
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