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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Україна, проголосивши людину найвищою 

соціальною цінністю, взяла на себе зобов’язання забезпечувати дотримання її 

прав, свобод та законних інтересів, створити сприятливе середовище для 

підтримання нормальної життєдіяльності. Однак високий рівень 

адміністративної деліктності сьогодні свідчить про невиконання державою цих 

завдань. Не додає оптимізму і сучасний стан правового регулювання та 

реалізації адміністративно-деліктних відносин, а саме розпорошеність та 

застарілість законодавства, численні прогалини і колізії, відсутність єдиної 

державної стратегії попередження адміністративної деліктності в Україні 

тощо. Все це ускладнює правозастосування на практиці, а отже інститут 

адміністративної відповідальності не може виконувати покладені на нього 

завдання превенції, покарання та перевиховання деліквента.  

Відсутність або неналежна реакція на адміністративний делікт з боку 

правоохоронних органів та суспільства породжує такі явища, як правовий 

нігілізм, латентність і толерантність до протиправних проявів і, що 

найнебезпечніше, обумовлює вчинення кримінальних правопорушень у 

майбутньому. Відтермінування проголошеної в 1996 році адміністративної 

реформи у поєднанні з відсутністю комплексної превентивної політики щодо 

адміністративної деліктності в нашій державі свідчить про низький рівень 

усвідомлення вказаної проблематики з боку органів державної влади. Тому 

невідворотність покарання в поєднанні із застосуванням достатнього рівня 

етико-правового виховання особи сьогодні має виступати рушійною силою 

будь-яких публічних ініціатив з боку держави.  

Україна, у 2013 році проголосивши курс на євроінтеграцію, взяла на себе 

зобов’язання здійснити реальні демократичні перетворення в державі, де-

факто забезпечити права людини та імплементувати європейські правові 

норми у вітчизняне законодавство. З огляду на те, що дотримання прав 

людини є найважливішим завданням держави, а вони не можуть бути 

забезпечені в суспільстві з низьким рівнем законності та правопорядку, 

імплементація саме адміністративно-деліктних норм є фундаментом, на якому 

будуть базуватися усі демократичні перетворення. На виконання цього 

завдання критично необхідним є дослідження, аналіз європейського 

адміністративно-деліктного законодавства, практики його застосування та 

державних програм попередження адміністративної деліктності, з подальшим 

їх впровадженням у вітчизняне правове поле. 

Очевидно, що дослідження сучасного стану правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин в Україні є актуальним також в розрізі 

теоретичних і практичних проблем його правової реалізації. Таким чином, 

існує нагальна потреба в комплексному дослідженні адміністративно-

деліктних відносин, що дозволить зрозуміти їх сучасні проблеми, шляхи 

вирішення подібних проблем в законодавстві економічно розвинутих держав 
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та суспільств, сприятиме напрацюванню якісно нових механізмів правового 

регулювання та допоможе знизити рівень адміністративної деліктності в 

державі. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є праці фахівців у галузі 

загальної теорії держави і права, конституційного, адміністративного, 

кримінального, міжнародного права та інших галузевих правових наук. До 

проблем визначення теоретичних основ деліктних, адміністративно-деліктних 

відносин та окремих їх елементів у різні часи зверталися зарубіжні та 

вітчизняні науковці, серед яких, зокрема, С. Алєксєєв, О. Бабаєва, Ф. Бекон, 

Л. Браун, Е. Бредлі, Ю. Битяк, А. Васильєв, В. Вєдєнєєв, В. Гаращук, 

В. Гессен, Т. Гоббс, Т. Гудвін, В. Мітч, С. Пєтков, Д. Пововіч, П. Рабінович, 

О. Скакун, В. Сташис, І. Тарасов, Л. Томас, М. Цвік, Ю. Шемшученко та ін. 

До питань удосконалення адміністративного, зокрема адміністративно-

деліктного, законодавства зверталися В. Авер’янов, О. Бандурка, О. Банчук, 

В. Бевзенко, І. Бородін, Г. Бребан, В. Галунько, В. Гриценко, В. Грохольський, 

Т. Гуржій, Е. Демський, В. Денисенко, С. Діденко, Є. Додін, Л. Коваль, 

М. Ковалів, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, В. Курило, В. Литвиненко, 

Д. Лук’янець, С. Овчарук, О. Остапенко, С. Петков, В. Стефанюк, 

В. Теремецький, М. Тищенко, Ю. Шемшученко, В. Шкарупа. 

Науковцями було надано ґрунтовну оцінку змісту адміністративно-

деліктних відносин, однак і надалі залишається низка дискусійних питань та з 

часом набуває більшої актуальності комплексне дослідження сучасного стану 

адміністративно-деліктних відносин та їх удосконалення відповідно до 

сучасних умов та євроінтеграційних прагнень України.  

Все вищенаведене свідчить про актуальність і важливість обраної для 

дослідження теми. 

Тема дисертації корелюється із сучасними дослідженнями окремих 

проблем, пов’язаних з адміністративно-деліктними відносинами, а саме це: 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Ількова В. 

– “Джерела права в адміністративному судочинстві України” (2017 р.) – в 

частині покращення нормативно-правового забезпечення адміністративно-

деліктного процесу, Артеменка І. – “Органи публічної адміністрації, як 

суб’єкти адміністративно-процесуального права: теорія та практика” (2017 р.) 

– відносно окремих суб’єктів адміністративно-деліктних відносин, Кобзаря О. 

– “Адміністративно-правове регулювання поліцейської діяльності в Україні” 

(2016 р.) – щодо удосконалення профілактичного напрямку діяльності органів 

Національної поліції України, Овчарука С. – “Адміністративні процедури в 

умовах формування правової держави” – в частині адміністративної 

відповідальності публічних посадовців (2015); монографії Андрушка П., 

Безклубого І., Берлача А. “Відповідальність у публічному праві” (2014 р.) – в 

частині удосконалення інституту адміністративної відповідальності, 

Миронюка Р. – “Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного 

процесу” (2013 р.) – щодо визначення критично важливих елементів 

правосуб’єктності учасників адміністративно-деліктних відносин. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дослідження належить до числа пріоритетних відповідно до Закону 

України від 11 липня 2001 р. № 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки». 

Дисертаційна робота спрямована на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 

12 січня 2015 р. № 5/2015; Пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. 

№ 942; Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016-2020 рр., затверджених постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р. 

Дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт Науково-дослідного 

інституту публічного права «Правове забезпечення прав, свобод та законних 

інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації 

0115U005495), «Адміністративно-правове забезпечення розвитку судової 

влади в Україні» (номер державної реєстрації 0117U004649).  

Мета і задачі дослідження. Мета наукового дослідження полягає у 

дослідженні проблем адміністративно-деліктних відносин в Україні, 

приведення законодавчої бази, що їх регулює, до стандартів ЄС та її 

оптимізації. Окрім того, метою є розробка загальнонаціональної та 

регіональних концепцій зменшення адміністративної деліктності в суспільстві.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– cформулювати поняття адміністративно-деліктних відносин та 

визначити їх особливості; 

– проаналізувати історико-правовий розвиток адміністративно-

деліктних відносин в Україні для розуміння факторів, що вплинули на їх 

сучасний стан; 

– здійснити теоретико-правовий аналіз та провести класифікацію 

адміністративно-деліктних відносин в Україні; 

– висвітлити стадії адміністративно-деліктного процесу з метою їх 

удосконалення; 

– узагальнити людиноцентристські принципи, на основі яких мають 

ґрунтуватися адміністративно-деліктні відносини; 

– здійснити сучасну класифікацію суб’єктів адміністративно-деліктних 

відносин; 

– з’ясувати причини та чинники, що сприяють виникненню 

адміністративної деліктності, як умови адміністративно-деліктних відносин; 

– обґрунтувати концептуальні основи превентивно-профілактичних 

заходів вчинення адміністративних деліктів та їх ефективності; 

– проаналізувати зарубіжний досвід правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин та попередження адміністративної 

деліктності з метою імплементації придатних для реалій України норм у 

вітчизняне законодавство; 
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– здійснити науковий аналіз зарубіжного досвіду застосування 

профілактичних заходів та віднайти шляхи їх імплементації у вітчизняне 

правове поле; 

– розробити державну концепцію щодо зниження адміністративної 

деліктності в суспільстві як пріоритетний напрямок розвитку держави; 

– визначити концептуальні засади подальшого розвитку правового 

регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

вчиненні адміністративного делікту. 

Предметом дослідження є адміністративно-деліктні відносини в Україні 

в умовах євроінтеграції. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дослідження стали 

наукові методи, використання яких дозволило забезпечити достовірність 

знань, вирішення поставлених цілей та завдань, обґрунтувати висновки та 

запропонувати рекомендації. Було здійснено науковий аналіз із 

застосуванням  загальнонаукового діалектичного методу та системного 

аналізу соціальних явищ, що дозволило дослідити стан наукових досліджень 

різних аспектів адміністративно-деліктних відносин в Україні (підрозділи 1.1, 

1.2, 2.1, 2.3). Поєднання історико-правового та порівняльно-правового 

методів дозволило виявити вплив конкретних історичних, соціальних, 

економічних, політичних, культурних і правових чинників на особливості 

формування адміністративної деліктності та правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин (підрозділи 1.1-1.3, 2.2, 3.2, 4.1). 

Використання методів класифікації, групування, системно-функціонального 

методу дозволило дослідити систему та здійснити класифікацію суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин і факторів, що сприяють відтворенню 

адміністративної деліктності та заходів профілактики виникнення 

адміністративної деліктності (підрозділи 2.4, 3.1, 3.3). Логіко-семантичний 

метод сприяв виробленню понятійно-категоріального апарату та 

напрацювання концептуальних засад подальшого розвитку адміністративно-

деліктних відносин в Україні (підрозділ 1.1, 2.1, 2.3, 4.3). Використання 

структурно-функціонального аналізу та аксіологічного підходу дозволило 

розкрити особливості змісту та правового закріплення державної політики зі 

зниження адміністративної деліктності в Україні (підрозділ 4.2). Системний 

метод забезпечив проведення аналізу різних галузей права, їх підгалузей та 

інститутів в аспекті їх регулювання адміністративно-деліктних відносин 

(підрозділи 1.3). 

Нормативну основу дослідження дисертації склали норми Конституції 

України та інших законодавчих актів, міжнародно-правові акти; нормативно-

правові акти органів виконавчої влади; нормативні акти інших країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять: узагальнена практика рішень 

Європейського суду з прав людини, національна правозастосовна та судова 

практика; досвід країн-членів Ради Європи; довідкова література, статистичні 

матеріали Державної служби статистики за 2015-2017 рр. 
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Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що робота 

є одним із перших в українській юридичній науці комплексним дослідженням 

теоретичних та практичних засад правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин в Україні в умовах євроінтеграції.. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано та обґрунтовано нові теоретичні 

висновки, практичні рекомендації і пропозиції, які містять елементи новизни 

та в сукупності розв’язують наукову проблему оптимізації нормативно-

правової бази і правозастосовчої практики, з метою наближення до стандартів 

ЄС. Основні з них такі: 

уперше: 

–  обґрунтовано людиноцентристську концепцію адміністративно-

деліктних відносин в Україні, що відповідає європейським правовим 

традиціям та включає: забезпечення стержневої ролі людини в 

адміністративно-деліктних відносинах, перегляд принципів у частині визнання 

основним принципу верховенства права та закріплення принципу презумпції 

невинуватості, умовний поділ адміністративних деліктів залежно від характеру 

посягання на встановлений порядок управління та охорону прав і свобод 

людини: управлінського (адміністративного) характеру, неуправлінського 

(кримінального та цивільно-правового) характеру; розширення групи суб’єктів 

вчинення адміністративних деліктів у частині визнання такими юридичних 

осіб приватного права, запровадження випробувального терміну за вчинення 

деліктів кримінального характеру, встановлення розмірів стягнень, які 

корелюються із забезпеченням каральної, виховної та профілактичної мети; 

– запропоновано концептуальну модель попередження адміністративної 

деліктності в Україні, що ґрунтується на стратегії зміцнення  морально-

етичних цінностей населення та пропаганді нульової толерантності до 

адміністративних деліктів. У межах такої концепції запропоновано 

запровадження системи виховних заходів, фінансового заохочення, виявлення 

та сповіщення про делікти, реінтеграції та соціальної адаптації бездомних осіб 

та безпритульних дітей, визначено напрямки удосконалення митної та 

податкової політики для зниження чинників ризику виникнення 

адміністративної деліктності, проведення спеціальної психолого-виховної та 

правової підготовки працівників правоохоронних органів, координації 

нормотворчої діяльності правоохоронних структур, збору статистичних даних, 

системи прогнозування адміністративної деліктності та оцінювання стану 

ефективності профілактичних заходів, запровадження перманентного 

моніторингу причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

деліктів, та реагування на них тощо; 

–  здійснено диференціацію детермінантів адміністративної деліктності 

відповідно до змісту на: економічні, політичні, соціально-правові, соціально-

побутові, духовно-моральні, соціально-психологічні та культурно-виховні; 

відповідно до сутності на: соціальні та біологічні; залежно від механізму дії 

на: умови і чинники (фактори); 

– визначено основні соціально-правові передумови вчинення 
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адміністративних деліктів у сучасній Україні: низький рівень правосвідомості 

сучасного суспільства; недооцінка небезпечності вчинення адміністративного 

делікту з боку суспільства, яка проявляється у неналежному рівні осуду, що 

може спричинити вчинення більш небезпечних кримінальних 

деліктів; високий рівень побутової корупції; відсутність налагоджених 

механізмів виявлення адміністративних деліктів та швидкого реагування на 

них; зубожілість населення; 

удосконалено: 

– періодизацію становлення та розвитку адміністративно-деліктних 

відносин, в результаті чого виділено три основні періоди, а саме: І) початок 

ХІХ ст. і до 1917 р. – перші спроби законодавчого закріплення матеріальних та 

процесуальних норм положень про адміністративні делікти, формування за 

європейськими стандартами понять адміністративного (управлінського) 

правопорушення і адміністративного проступку (делікту) у правовій теорії та 

відмежування їх від злочинів, формування інституцій адміністративної 

юстиції; ІІ) період від 1917 р. до 1991 р. – викривлення галузі 

адміністративного права в бік обслуговування державної ідеології та 

командно-адміністративної системи управління держави; ІІІ) період від 1991 р. 

і дотепер – відродження адміністративного права в класичному його розумінні 

та поступовий перехід від державоцентристської (радянської) моделі до 

людиноцентристської, поява адміністративної юстиції, поступове розширення 

кола суб’єктів адміністративно-деліктних відносин; 

–  категоріально-методологічний апарат, зміст та особливості дефініції 

«правосуб’єктність» в частині доповнення її таким складовим елементом, як 

«деліктоздатність», яку визначено як здатність особи, вступаючи в 

адміністративні правовідносини, нести адміністративну відповідальність за 

власні вчинки (зазнавати заходів державного примусу), що залежить від ролі, 

яку суб’єкт відіграє в адміністративно-деліктних відносинах; 

– класифікацію адміністративних деліктів, а саме: а) адміністративний 

делікт цивільного характеру; б) адміністративні делікти управлінського 

характеру; в) адміністративні делікти кримінального характеру; 

– елементи об’єкта адміністративно-деліктних відносин, а саме: 

1) відносини з вчинення адміністративного делікту; 2) відносини виявлення 

адміністративного делікту; 3) відносини адміністративного розслідування; 

4) відносини попереднього розгляду матеріалів справи про адміністративний 

делікт; 5) відносини об’єктивної адміністративної відповідальності; 

6) відносини суб’єктивної адміністративної відповідальності 

(адміністративний арешт); 7) відносини з перегляду постанови про 

притягнення до адміністративної відповідальності; 8) відносини з реалізації 

рішення; 

– класифікацію суб’єктів адміністративно-деліктних відносин за такими  

групами: компетентні органи і посадові особи, наділені правом приймати 

владні акти, складати правові документи, що визначають долю справи 

(лідируючі суб’єкти); суб’єкти, що мають особистий інтерес у справі: особа, 
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що притягається до відповідальності, потерпіла особа та її законні 

представники; особи і органи, що сприяють здійсненню провадження, 

виявленню об’єктивної істини: свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, 

поняті; інші особи і органи, що сприяють виконанню постанов, профілактиці 

правопорушень; 

– класифікацію суб’єктів адміністративної відповідальності, які можуть 

бути представлені таким чином: 1) загальний суб’єкт – будь-яка деліктоздатна 

особа, що притягається до відповідальності незалежно від її правового статусу 

і додаткових ознак; 2) спеціальний суб’єкт – фізична або юридична особа, що 

володіє спеціальним статусом або наділена певними ознаками, необхідними 

для притягнення її до відповідальності за вчинене правопорушення; 

– теорію щодо важливості соціальної відповідальності, що ґрунтується 

на соціальних нормах, які закріплюють регулювання і охорону суспільних 

відносин та містять у собі права та обов’язки суб’єктів; 

– дефініцію «адміністративний делікт» із соціально-правової точки зору, 

а саме як негативне соціальне явище, яке важко піддається кількісному 

вимірюванню через слабкість і роз'єднаність відомчої статистичної бази і 

значного рівня латентності адміністративних проступків; 

дістало подальшого розвитку: 

– ідеї щодо закріплення на законодавчому рівні критеріїв визначення 

ефективності правового регулювання адміністративно-деліктних відносин, а 

саме: цільові, соціальні, економічні, психологічні, з метою забезпечення більш 

ефективної координації роботи підрозділів правоохоронних органів у 

напрямку запобігання адміністративної деліктності; 

– розуміння предмета адміністративно-деліктного права, яким є 

відносини, що виникають з приводу вчинення адміністративного проступку, їх 

розслідування, притягнення до відповідальності, розгляду справи, перегляду 

рішень тощо; 

– обґрунтування невідповідності європейським правовим стандартам 

положення, відповідно до якого принцип презумпції невинуватості наразі не 

поширюється на адміністративні делікти навіть кримінально-правової 

природи, та запропоновано визнати вказаний принцип для даного виду 

адміністративних деліктів, забезпечивши його нормативно-правове 

закріплення; 

– визначення дефініції «адміністративна відповідальність», під якою 

пропонується розуміти понесення несприятливих наслідків, що виражається у 

застосуванні примусових заходів уповноваженими юрисдикційними органами 

державної влади або органами, особами, яким делеговане таке право, стосовно 

особи, яка вчинила адміністративний делікт (деліквент) незалежно від її волі 

та бажання;  

– система суб’єктів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, залежно від їх місця і ролі в 

адміністративно-деліктних відносинах; 

– поняття «фактори адміністративної деліктності», під яким 
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пропонується розуміти соціальні та індивідуально-психологічні явища і 

процеси, умови і причини, що впливають на адміністративну деліктність, 

зумовлюють її або сприяють її розвитку, що знаходяться у перманентному 

розвитку та динаміці; 

– класифікація факторів адміністративної деліктності: за сферою 

існування – суб’єктивні та об’єктивні; за обсягом впливу – загальні, спеціальні 

причини; за змістом – економічні, політичні, соціально-побутові, духовно-

моральні, соціально-психологічні та культурно-виховні; за сутністю –

 соціальні та біологічні; за механізмом дії – причини, умови і фактори; за 

характером – внутрішні та зовнішні; залежно від можливостей їх усунення – 

приватні причини й умови (що мають відношення до індивідуально-

конкретної справи), загальні (що сприяють вчиненню правопорушень взагалі); 

– система критеріїв ефективності профілактики вчинення 

адміністративних деліктів та їх види; 

– положення про необхідність прийняття загальнодержавної та 

регіональної комплексних програм профілактики правопорушень на 2020-

2025 роки, з окресленням чітких та зрозумілих напрямів діяльності, 

фінансування програми, чітких механізмів реалізації програми з прямим 

делегуванням окремих напрямків конкретним органам та покладення 

контрольно-наглядових повноважень за виконанням програми тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

дисертантом самостійно. Положення та висновки, що викладені в дисертації та 

складають її наукову новизну, розроблені автором особисто. У співавторстві з 

О. Ярою опубліковано наукову статтю «Теоретико-правові підходи до 

визначення ролі й особливостей адміністративної відповідальності у виборчих 

відносинах», в якій дисертанту належить визначення особливостей 

адміністративної відповідальності у сфері виборчих відносин, до яких 

віднесено подвійність характеру підстав її настання, що регулюється широким 

рядом нормативно-правових актів, а також власний, притаманний їй склад 

суб‘єктів, особливе місце серед яких займає адміністративний суд. Наукові ідеї 

та розробки, що належать співавторам, у дисертації не використовувалися. 

Наукові положення і результати, які виносилися на захист у кандидатській 

дисертації здобувача, повторно на захист не виносяться. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та обґрунтовані в дисертації положення, висновки і пропозиції 

можуть бути використані у: 

– законодавчій діяльності – для підготовки і вдосконалення 

адміністративно-деліктного законодавства. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано пропозиції щодо прийняття Комплексної 

програми профілактики правопорушень на 2020-2025 роки (довідка про 

впровадження результатів дослідження Адміністрації Президента України від 

25.05.2018); 

– практичній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить поліпшити стан практичної реалізації адміністративно-деліктних 
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відносин в юридичній практиці (акт впровадження Національної поліції 

м. Києва від 15 березня 2018 р., акт впровадження в практичну діяльність 

Адвокатського бюро від 2 квітня 2018 р., акт впровадження в практичну 

діяльність Верховного Суду України від 25 квітня 2018 р., акт впровадження в 

практичну діяльність Військової прокуратури Південного регіону України від 

14 травня 2018 р.); 

– освітній діяльності – матеріали дослідження можуть бути використані 

для підготовки науково-практичних посібників з адміністративного права 

України, адміністративно-деліктного права, адміністративно-процесуального 

права, підготовки підручників та практикумів з курсів «Адміністративне право 

України», «Судові та правоохоронні органи України», «Адміністративна 

відповідальність» у викладанні відповідних дисциплін (акт впровадження 

Національного юридичного університету України ім. Ярослава Мудрого від 

17 квітня 2018 р., акт впровадження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України від 9 лютого 2018 р., акт впровадження 

Сумського державного університету від 24 квітня 2018 р.); 

– науковій діяльності – для подальшої розробки теоретико-правових 

проблем ефективної реалізації адміністративно-деліктних відносин та 

профілактики адміністративної деліктності в суспільстві (акт впровадження у 

науково-дослідну діяльність Національного університету біоресурсів і 

природокористування України від 22 березня 2018 р.); 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації, 

теоретичні та практичні висновки оприлюднені на міжнародних та 

всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах і 

круглих столах: «Юридична наука: нові ідеї та концепції» (м. Запоріжжя,  

26-27 жовтня 2012 р.), «Актуальні питання реформування правової системи 

України» (м. Луцьк, 26-27 червня 2015 р.), «Актуальні питання реформування 

правової системи України» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.), «Актуальні 

питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів,  

15-16 грудня 2017 р.), «Сучасні тенденції в юридичній науці України та 

зарубіжних країнах» (м. Львів, 22-23 вересня 2017 р.), «Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» 

(м. Харків, 17-18 листопада 2017 р.), «Проблеми забезпечення прав і свобод 

людини» (м. Луцьк, 8 грудня 2017 р.), «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.), 

«Всеукраїнська науково-практична конференція» (м. Київ, 21 лютого 2017 р.), 

«Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» 

(м. Суми, 25-26 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дослідження відображені у тридцяти 

трьох наукових працях, одна з яких – одноосібна монографія, двадцять дві 

наукові статті, з яких шістнадцять у фахових виданнях України та шість – у 

наукових періодичних виданнях інших держав з юридичних наук, а також 

десять тез доповідей і наукових повідомлень, опублікованих за результатами 

проведення науково-практичних конференцій та круглих столів. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається із основної частини 

(вступу, чотирьох розділів, які включають тринадцять підрозділів, висновків), 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 416 сторінок, з яких 339 сторінок основного тексту. Список 

використаних джерел складається із 366-и найменувань і займає 31 сторінку, 

3 додатки розміщено на 22-х сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми дисертації, показує 

ступінь її наукової розробки, розкриває предмет, об’єкт та методи 

дослідження, визначає мету, задачі, а також зв’язок роботи з науковими 

планами, темами та програмами, теоретичне і практичне значення отриманих 

результатів, їх наукову новизну, апробацію результатів дослідження, 

структуру роботи та її обсяг. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи адміністративно-деліктних 

відносин в Україні» складається з трьох підрозділів і присвячений розгляду 

стану теоретико-правових досліджень адміністративно-деліктних відносин, їх 

місця у системі правовідносин та стану нормативно-правового регулювання 

останніх. 

У підрозділі 1.1 «Адміністративно-деліктні відносини як правова 

категорія: поняття та особливості» досліджено загальнотеоретичні підходи 

до поняття адміністративно-деліктних відносин в українській та зарубіжній 

правовій доктрині, визначено їх ознаки, а також особливості, що відрізняють 

їх від інших видів юридичних відносин. 

Розгляд адміністративно-деліктних відносин запропоновано здійснювати 

як певну складну сукупність суспільних відносин між суб’єктами прав та 

юридичних обов’язків, які пов’язані із застосуванням заходів 

адміністративного примусу, де однією стороною завжди виступають органи 

державної влади, та охоплюють всю сукупність правовідносин щодо заходів 

адміністративного примусу, застосовуваних державою, зокрема попередження, 

припинення і покарання. Дослідження вказаних відносин запропоновано 

здійснювати акцентуючи основну увагу на питанні попередження вчинення 

адміністративних деліктів в межах побудови людиноцентристської моделі, де 

інститут переконання має стати основою будь-якої програми боротьби з 

деліктами. 

Доведено хибність теорії ототожнення адміністративно-деліктних 

відносин з відносинами адміністративного примусу, адже це буде 

невиправдано розширювати дефініцію перших, оскільки адміністративний 

примус включає адміністративне попередження, що адміністративно-

деліктним відношенням не є. Звернено увагу, що однією з основних ознак 

адміністративно-деліктних відносин є їх іманентність (внутрішня 

притаманність), що передбачає непорушний, стійкий взаємозв’язок самого 
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делікту, стягнення і процедури його застосування визначених державою 

(юридична складкова) із самою деліктністю як негативним соціальним 

явищем (фактична складова). Враховуючи особливий, домінуючий характер 

адміністративного примусу, правове регулювання адміністративно-

деліктних відносин набуває низки специфічних ознак, зокрема: можливість 

поєднання його з іншими видами відносин, окрім відносин кримінальної 

відповідальності; виникнення не з порушень норм адміністративного права, а з 

порушень приписів адміністративно-деліктного законодавства, якими 

передбачено адміністративну відповідальність за таке порушення; особливий 

суб'єктний склад, де з однієї сторони виступає правопорушник, а з іншої – 

суб'єкт адміністративної юрисдикції, яких чинним законодавством 

передбачено значну кількість; економічна доцільність та швидкість 

адміністративних процедур тощо. 

У підрозділі 1.2 «Місце та роль адміністративно-деліктних відносин у 

системі правовідносин» шляхом аналізу складових ознак адміністративно-

деліктних відносин підкреслено можливість виділення адміністративно-

деліктного права в окрему галузь права з огляду на те, що воно має різні 

об’єкти та суб’єктний склад. Так, автор зазначає, що об’єктом 

адміністративного права є переважно владно-управлінські відносини, тобто 

відносини адміністрування, в той час як об’єктом адміністративно-деліктних 

відносин виступають відносини з приводу адміністративного примусу, а саме: 

власне деліктні відносини (відносини адміністративного правопорушення), 

відносини адміністративного розслідування, відносини попереднього розгляду 

матеріалів справи про адміністративне правопорушення, відносини 

об’єктивної адміністративної відповідальності, відносини суб’єктивної 

адміністративної відповідальності. Дану тезу автор розвиває положенням про 

те, що адміністративно-деліктні відносини охоплюють всю сукупність 

відносин щодо заходів адміністративного примусу, застосовуваних державою, 

– попередження, припинення і покарання. 

За результатами дослідження історико-правової ґенези становлення та 

розвитку адміністративно-деліктних відносин, а саме аналізу нормативно-

правової бази, що їх регулювала, починаючи від перших витоків поділу 

правопорушень на злочини та проступки, що містились в «Уложенні про 

покарання кримінальні та виправні» та «Статуту про покарання, що 

накладаються мировими суддями», викривлення адміністративного права та 

адміністративної юстиції в бік звуження прав людини та посилення ролі 

обслуговування органів держаної влади Адміністративним кодексом СРСР, 

криміналізації окремих видів адміністративних проступків Кодексом про 

адміністративні правопорушення, відновлення адміністративної юстиції 

Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про подальше обмеження 

застосування штрафів, накладених в адміністративному порядку», передумови 

кодифікації адміністративно-деліктного законодавства Верховною Радою 

СРСР шляхом прийняття «Основ законодавства Союзу РСР і союзних 

республік про адміністративні правопорушення», власне Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення та новітнього законодавства незалежної 

України, що диференціювало класичні об’єкт та суб’єкти адміністративно-

деліктних відносин. 

У підрозділі 1.3 «Нормативно-правовий базис та принципи регулювання 

адміністративно-деліктних відносин в Україні» здійснено фундаментальний 

аналіз сучасного адміністративно-деліктного законодавства з виявленням 

основних слабких та сильних сторін. 

Автором наголошується, що сучасний стан розвитку адміністративного 

законодавства в Україні є прямим відлунням викривленої радянської моделі, 

де суб’єктом адміністративних проступків виступала виключно фізична особа 

(відсутність віднесення до суб’єктів юридичних та посадових осіб). Весь 

спектр адміністративних деліктів зводився суто до дефініції 

«правопорушення», а самі делікти характеризувалися тільки ознакою 

суспільної шкідливості. 

Аналізуючи законодавчий масив, що регулює адміністративно-деліктні 

відносини в Україні, автор доходить висновку про безсистемність, 

розпорошеність та еклектичність (поєднання різнорідних за своєю природою 

елементів) норм, що передбачають настання адміністративної 

відповідальності, з огляду на широкий ряд різноманітних нормативно-

правових актів. Окремим, не менш важливим питанням, на думку автора, 

виступає наявність та розпорошеність процесуальних норм адміністративно-

деліктних відносин, що складають міцний фундамент системи їх джерел. 

Невизнання суб’єктами адміністративної відповідальності юридичних 

осіб у сукупності з об’єктивно існуючою у ній потребою визначається 

ключовим чинником формування груп норм, що встановлюють 

відповідальність юридичних осіб за ті чи інші групи правопорушень, що за 

своєю природою є дуже близькою до адміністративної відповідальності, однак 

в силу названих причин називаються інакше та містяться в інших нормативно-

правових актах. 

Окрім того, автором аналізується вітчизняна та європейська система 

принципів, на яких ґрунтуються адміністративно-деліктні відносини, 

внаслідок чого автор пропонує розуміти основні принципи складовими 

принципу верховенства права, які, на його думку, мають бути відображені та 

деталізовані в положеннях адміністративно-деліктного законодавства. 

Обґрунтовано необхідність прийняття нового кодифікованого акта, що б 

усунув безсистемність, розпорошеність та колізійність адміністративно-

деліктних норм з окресленням основних положень, які вказаний нормативно-

правовий акт має містити. 

Розділ 2 «Правова характеристика адміністративно-деліктних 

відносин» містить чотири підрозділи, в яких подано системну характеристику 

об’єктного та суб’єктного складу адміністративно-деліктних відносин, їх 

проблеми та соціально-правову характеристику адміністративного делікту. 

У підрозділі 2.1 «Сучасні підходи до визначення об’єкта 

адміністративно-деліктних відносин» досліджено та визначено систему 
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суспільних відносин, що складають об’єкт адміністративно-деліктних відносин. 

Наголошується, що вказані відносини є специфічними, адже починаються з 

моменту вчинення адміністративного делікту, а не за ініціативою владно-

розпорядчого органу. 

Встановлено, що адміністративно-деліктні відносини складаються з 

широкого ряду процесуальних відносин, які характеризуються власним 

об’єктним та суб’єктним складом, переходять з однієї стадії в іншу, а об’єктом 

кожної наступної стадії є попередня. Автор також зазначає, що вказані стадії 

характеризуються певною умовністю, порівняно зі стадіями кримінально-

деліктних відносин. Адже досить часто в адміністративно-деліктних 

відносинах відносини вчинення проступку, його виявлення, адміністративного 

розслідування, попереднього розгляду матеріалів справи та накладення 

адміністративного стягнення відбуваються майже одночасно. Автор 

підкреслює важливість кожного виду вказаних відносин, адже за відсутності 

хоч б одного з передуючих неможливим буде перехід до інших, а отже і 

досягнення одного дуже важливого елементу адміністративного стягнення –

караності. 

Здійснено логіко-семантичний аналіз співвідношення понять 

«адміністративний проступок» та «правопорушення». На думку автора, вказані 

поняття слід розмежовувати таким чином: адміністративне правопорушення є 

суспільно шкідливим або суспільно небезпечним, винним, протиправним 

діянням, що вчиняється посадовою особою органів публічної адміністрації, за 

вчинення якого передбачене адміністративне стягнення; адміністративним 

проступком є суспільно шкідливе або суспільно небезпечне, винне, 

протиправне діяння, спрямоване на порушення регульованих нормами 

адміністративного законодавства порядку, порядку публічного 

адміністрування фізичною або юридичною особою приватного права, за 

вчинення якого особа зазначає несприятливих наслідків, що проявляються у 

накладенні адміністративних стягнень. Об’єднуючим поняттям є 

«адміністративний делікт», який, на думку автора, є системоутворюючою 

дефініцією, що поєднує у собі обидва протиправні винні діяння 

(адміністративне правопорушення та адміністративний делікт). 

У підрозділі 2.2 «Cоціально-правова характеристика адміністративного 

делікту» досліджуються соціально-правові першопричини, умови вчинення 

адміністративних деліктів, що дає змогу вивести на новий рівень розуміння 

адміністративного делікту, саме соціально-правових передумов його вчинення, 

а також дозволяє напрацювати якісно нові механізми запобігання йому. 

Автором доведено необхідність поділу адміністративних деліктів за 

ступенем суспільної небезпечності та суспільної шкідливості, що виступають 

ключовими елементами їх характеристики. З огляду на те, що причини 

адміністративної деліктності є явищами об’єктивного та суб’єктивного 

характеру, які тим чи іншим способом детермінують правову поведінку 

особистості, автор підкреслює критичну необхідність визначення змісту 

понять «причини» та «умови» вчинення адміністративного делікту. На думку 
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автора, причини адміністративної деліктності можна визначити як соціальні та 

індивідуально-психологічні явища і процеси, що зумовлюють адміністративну 

деліктність як свій закономірний наслідок. Під умовами адміністративної 

деліктності слід розуміти явища соціального життя, які хоч і не породжують 

адміністративну деліктність, але впливають і допомагають її розвитку та 

існуванню. 

Висунуто теорію умовної «малозначимості» адміністративного делікту у 

свідомості суспільстві, що проявляється в його недооцінці з боку соціуму. 

Недооцінка проявляється в тому, що суспільство не проявляє осуд до 

правопорушників, вважаючи це чимось буденним, а самі проступки, як то 

порушення правил дорожнього руху, допустимими і тим самим нешкідливими. 

Як приклад автор приводить всесвітньо відому «теорію розбитих вікон», що 

була застосована Рудольфом Джуліані в м. Нью-Йорк. 

До можливих соціально-правових причин вчинення адміністративних 

деліктів автор відносить також високий рівень корупції та латентність 

адміністративних деліктів, що дозволяє уникнути адміністративної 

відповідальності, а отже породжує відчуття безкарності в майбутньому та 

провокує до вчинення нових деліктів. 

У підрозділі 2.3 «Поняття та характеристика суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин» аналізуються поняття, виокремлюються 

особливості та здійснюється спроба загальнотеоретичної класифікації 

суб’єктів адміністративно-деліктних відносин в Україні з метою їх уніфікації 

та спрощення численної кількості суб’єктів, що наразі характеризуються 

різним ступенем правосуб’єктності та правового статусу.  

Зазначається, що основною ознакою правового статусу, який складається з 

такого важливого елементу, як правосуб’єктність, є те, що цей статус включає в 

себе не лише «правоздатність» та «дієздатність», але і містить такий елемент 

як «деліктоздатність». Поняття правосуб’єктності автор пропонує розуміти як 

визнану за індивідом здатність бути суб’єктом правовідносин незалежно, без 

прямої необхідності до їх реалізації або вчинення інших дій; правоздатність 

слід розглядати лише як потенційну здатність особи стати реальним суб’єктом 

правовідносин, адже відсутність дієздатності означає і відсутність 

правосуб’єктності в цілому.  

Звертає увагу автор і на таку новелу вітчизняного адміністративного 

права, як адміністративна правоздатність органів публічного адміністрування, 

які, набуваючи статус юридичної особи владно-розпорядчим актом, 

оволодівають правами та обов’язками, а отже і ознакою правоздатності. Тобто 

правоздатність органів державної влади як юридичних осіб публічного права 

виникає з моменту їх створення владно-розпорядчим приписом. 

У структурі правосуб’єктності як самостійний елемент автор виділяє 

«деліктоздатність», тобто здатність нести юридичну відповідальність за власні 

дії, затребуваність, що неодмінно настає у випадку вчинення делікту. 

Деліктоздатність є підставою для реалізації дієздатності в адміністративно-

деліктних відносинах, адже без неї дієздатність є мертвою і може розглядатися 
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лише виключно теоретично. Під останньою автор пропонує розуміти здатність 

особи, вступаючи в адміністративні правовідносини, відповідально 

здійснювати надані суб’єктивні права і покладені юридичні обов’язки, що 

базуються на здатності нести адміністративну відповідальність за власні 

вчинки (зазнавати заходів державного примусу), що залежить від віку суб’єкта 

та ролі, яку він відіграє в адміністративно-деліктних відносинах. 

Досліджено різницю в правовому статусі юридичних осіб приватного та 

публічного права, що полягає у специфіці та змісті правосуб'єктності 

юридичних осіб публічного права (органів державної влади або місцевого 

самоврядування), яка визначається наявністю в останніх повноважень 

владного характеру, та притягнення їх до відповідальності через їх посадових 

осіб. Окрім того, юридичні особи публічного права також мають двогранний 

характер і можуть виступати як суб’єктами адміністративного 

правопорушення, так і суб’єктом управління. Тобто, якщо юридичні особи 

приватного права в адміністративно-деліктних відносинах виступають 

виключно в ролі суб’єкта адміністративного правопорушення, то юридичні 

особи публічного права характеризуються двостороннім характером та 

наявністю владних повноважень. 

У підрозділі 2.4 «Проблеми сучасної класифікації суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин» здійснюється спроба поділу суб’єктів 

за основними категоріями, внаслідок чого відбувається їх класифікація.  

Здійснюючи співвідношення таких понять, як «суб’єкт адміністративно-

деліктних відносин» та «учасник адміністративно-деліктних відносин», автор 

доходить висновку, що поняття «учасник» є набагато ширшим за поняття 

«суб’єкт». Так, учасниками правовідносин можуть бути як суб’єкти, тобто 

безпосередньо особи, зацікавлені в справі, що мають права та обов’язки, а 

також інші особи, завданням яких є сприяння здійсненню деліктного процесу. 

До них автор відносить свідків, перекладачів, експертів тощо.  

В результаті дослідження автор пропонує таку класифікацію  суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин: 1) адміністративні правопорушники, 

законні представники неповнолітніх деліквентів; 2) посадові особи, 

уповноважені на застосування заходів адміністративного примусу з метою 

попередження або припинення адміністративних деліктів; 3) особи, наділені 

адміністративно-юрисдикційними повноваженнями; 4) особи, що здійснюють 

виконання адміністративних покарань (стягнень); 5) особи, що беруть участь у 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення як третя сторона. 

На думку автора, пропонована класифікація суб’єктів залежно від 

статусу і ролі адміністративно-деліктних відносин, охоплює: а) осіб, що 

вчинили адміністративний делікт і підлягають адміністративній 

відповідальності; б) три групи органів (посадових осіб), що виступають у ролі 

сторони, що переслідує правопорушника на кожній з трьох стадій 

адміністративно-деліктних відносин; в) інших осіб, що можуть потрапити у 

сферу адміністративно-деліктних відносин на тій чи іншій фазі їх розвитку. 

Класифікація суб’єктів адміністративно-деліктних  відносин може носити і 



 16 

більш складну структуру, що враховуватиме видове різноманіття суб’єктів у 

кожній з вищеназваних категорій, особливості їх правового статусу і конкретні 

ролі осіб, залучених в аналізоване поняття. 

Розділ 3 «Сучасна парадигма попередження адміністративної 

деліктності в Україні» складається з трьох підрозділів і присвячений аналізу 

концептуальних основ профілактики адміністративної деліктності в Україні, 

вивченню факторів, що сприяють їх утворенню, та необхідності прогнозування 

деліктності в суспільстві.  

У підрозділі 3.1 «Фактори, що сприяють відтворенню 

адміністративно-деліктних відносин» досліджено основні причини та умови 

вчинення адміністративного делікту та подальшого його повторення . 

Автором було проаналізовано такі тотожні поняття, як: «причини», 

«умови» та «фактори» вчинення адміністративних деліктів з огляду на 

однозначне їх застосування як з боку теоретиків-адміністративістів, так і з 

боку законодавця. Так, зазначено, що при вивченні і опису детермінант 

адміністративної деліктності часто використовується поняття «фактор», яке 

означає лише явище, інтерес, який має певне значення і впливає на хід і 

результати якого-небудь процесу. Під час дослідження це поняття зазвичай 

використовується для початкового аналізу явища, що вивчається, і загальної 

орієнтованості в колі явищ та процесів, пов’язаних між собою. Тому робиться 

висновок, що термін «фактори адміністративної деліктності» є об’єднуючим 

для категорій «причини» й «умови» і може використовуватися в 

адміністративній деліктології для позначення явищ і процесів, які впливають 

на адміністративну деліктність, зумовлюють її або сприяють її розвитку. 

Шляхом аналізу близьких за характером причин та умов вчинення 

кримінальних деліктів з кримінології було адаптовано такі класичні причини 

та умови, як: за змістом – економічні, політичні, соціально-побутові, духовно-

моральні, соціально-психологічні та культурно-виховні; за сутністю – 

соціальні та біологічні; за механізмом дії – причини, умови і фактори.  

До числа організаційних чинників, що впливають на стан 

адміністративної деліктності, слід віднести низький рівень інформаційно-

аналітичного забезпечення профілактики адміністративних деліктів. 

Автором наголошено, що відтворенню адміністративно-деліктних 

відносин переважною мірою сприяє недостатнє розуміння серйозності даної 

проблеми правоохоронними та контрольно-наглядовими органами, діяльність 

яких з виявлення адміністративних правопорушень характеризується, перш за 

все, їх низькою активністю, рівень якої підтримується, головним чином, за 

рахунок горезвісної системи «планових показників». В результаті подібної 

адміністративної практики більшість вчинених адміністративних 

правопорушень залишаються латентними. 

Подолання негативних проявів, що сприяють вчиненню адміністративних 

деліктів, є можливим, на думку автора, шляхом проведення комплексу 

адекватних заходів, а саме переконання, оскільки це безпосередньо і 

позитивно впливає на вольову діяльність людей, забезпечуючи їх утримання 
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від вчинення недозволеного, більшою мірою заохочуючи, адже звичне 

дотримання норм права досягається разом з повагою до права, з 

переконаннями і на їх основі. 

У підрозділі 3.2 «Прогнозування адміністративної деліктності та оцінка 

її ефективності» здійснено аналіз заходів прогнозування адміністративної 

деліктності та визначено їх роль для суспільства.  

Шляхом аналізу філософських підходів до категорії «прогнозування» було 

доведено, що прогнозування відіграє ключову роль в організації та реалізації 

заходів попередження і припинення вчинення адміністративних деліктів в 

Україні. 

Для застосування деліктологічного прогнозування (прогнозу) необхідно 

встановити циклічність антисуспільних проявів деліквентів на території 

окремих населених пунктів та держави в цілому, виокремити їх характер, 

фактори спричинення, систематичність, черговість та географію, спільні та 

відмінні риси як в характеристиці правопорушників, так і в характері їх дій, 

явищ, які провокують на вчинення адміністративних деліктів. За таких умов 

буде абсолютно реальним напрацювання механізму дієвого та сучасного 

прорахунку вчинення адміністративних деліктів, що ґрунтуватиметься на 

дослідженні систематичності, спільних та відмінних рис у характері деліктів. 

Заходи прогнозування мають супроводжуватися дослідженням 

поведінкових паттернів особи-деліквента,  напрацюванням ідеологічно-

виховних заходів, групування деліктів за спорідненістю характеру, 

спостереженням за досягненням мети адміністративного стягнення (передусім 

виховна та каральна) шляхом запровадження нагляду за деліквентами 

(передусім тими, що вчинили адміністративні делікти кримінального 

характеру), загальний аналіз стану адміністративної деліктності в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях та країні в цілому тощо.  

При прогнозуванні деліктологічної ситуації на основі аналізу 

адміністративних деліктів важливе місце має бути відведене визначенню її 

майбутніх параметрів. Разом з тим автор визнає, що в даний час через 

відсутність необхідних статистичних показників з вчинення адміністративних 

деліктів вбачається достатньо складним, наприклад, застосування методів 

математичної статистики в прогнозуванні адміністративної деліктності. 

У підрозділі 3.3 «Концептуальні основи профілактики адміністративної 

деліктності» здійснено дослідження основних заходів профілактики та 

попередження адміністративної деліктності в суспільстві. Шляхом аналізу такої 

спорідненої за характером галузі знань, як кримінологія, та адаптації її до 

адміністративно-деліктних відносин вдалося напрацювати дієві заходи 

попередження деліктності. Проаналізовано державні програми та концепції 

державної політики у сфері профілактики правопорушень, знайдено їх слабкі 

риси та запропоновано якісно нові підходи до вдосконалення останніх. 

Проаналізувавши наявні державні концепції з профілактики 

правопорушень, автор виявив декларативний характер останніх, з огляду на 

відсутність деталізації попереджувальних заходів, делегування окремих 
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напрямків відповідним відомствам або органам. Проблеми, що потребують 

вирішення, та шляхи і способи розв’язання викладено абсолютно 

несистематично та непослідовно. Не приділено уваги таким важливим 

положенням профілактики адміністративних деліктів як: підвищення 

морально-етичного виховання працівників правоохоронних органів, їх 

психологічної реабілітації; створення єдиного реєстру адміністративних 

проступків; здійснення заходів щодо вивчення та прогнозування вчинення 

адміністративних деліктів (особливо кримінального характеру) на 

загальнонаціональному та регіональному рівнях; вжиття заходів зі спонукання 

та заохочення виявлення проступків громадянами; підвищення розмірів 

адміністративних штрафів (з огляду на те, що штраф є основним заходом 

адміністративної відповідальності);  запровадження роз’яснювальних 

законодавство програм та програм з морально-етичного виховання громадян, 

поваги до законів у засобах масової інформації; недостатньо уваги було 

приділено вихованню населення у дусі поваги до закону та суспільства тощо.  

Автором здійснюється класифікація заходів, спрямованих на виявлення 

та усунення причин й умов адміністративної деліктності, а саме: спрямовані на 

виявлення причин та умов адміністративної деліктності; спрямовані на 

усунення причин та умов адміністративної деліктності. 

Розділ 4 «Концептуальні напрямки вдосконалення правового 

регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні» містить три 

підрозділи, в яких досліджується зарубіжний досвід правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин, зниження рівня адміністративної 

деліктності в Україні та окреслюються напрямки подальшого розвитку 

адміністративно-деліктного законодавства України, що наблизить його до 

законодавства економічно розвинених держав Європи та Світу. 

У підрозділі 4.1 «Зарубіжний досвід правового регулювання 

адміністративно-деліктних відносин» було проаналізовано основні моделі 

правового регулювання адміністративної відповідальності в західних 

європейських державах: 1) французька модель; 2) німецька модель; 3) модель, 

притаманна країнам з англосаксонськими правовими традиціями. При цьому 

автором зазначено, що західне законодавство під адміністративно-деліктними 

відносинами передбачає інші відносини, ніж законодавство України. 

Французька модель, на думку автора, передбачає відповідальність як за 

винне діяння, що було доведено з точки зору невиконання правового 

зобов’язання, так і за діяння, що не пов’язано із виною. Французька правова 

доктрина виходить з того, що сутність адміністративного права полягає в його 

правозахисному характері. З огляду на це судова практика спорів виділяє два 

їх види, що виявляється у ході державної влади у галузі її організаційного 

оформлення та матеріальної частини. Це спори, які стосуються: протиправних 

службових дій, що тягнуть за собою відповідальність винної особи, – 

службовий проступок, які в адміністративній судовій практиці передбачають 

відповідальність адміністративного органу, але не його працівника; особистої 

вини, яка перебуває в компетенції судів кримінальних та цивільних справ, 
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передбачає особисту вину працівника, а не адміністративного органу, де він 

працює, оскільки судове провадження стосується його особисто, а відомство 

не несе відповідальності за особисту вину свого працівника. 

Особливість німецької моделі законодавства про адміністративні 

правопорушення автор вбачає в особливому порядку апеляційного 

провадження справ про адміністративні проступки. Так, для прикладу, 

адміністративне законодавство Німеччини нормує можливість подання 

апеляції на рішення органу адміністративної юрисдикції про накладення 

адміністративного стягнення протягом чотирнадцяти днів з дати його 

отримання органом судової влади регіону. Однак рішення суду переглядається 

виключно в особливих порядках до Федерального Суду Німеччини.  

Англосаксонська модель охорони правопорядку ґрунтується на системі 

профілактики деліктів і стала міцним фундаментом для будь-якого 

поліцейського департаменту в США. В окремих штатах діє система 

«Neighborhood Watch», сутністю яких є перманентний контроль мешканців 

міста, округу або іншої адміністративно-територіальної одиниці за вчиненням 

деліктів їхніми співмешканцями, передусім які проживають поряд. Паралельно 

з вказаною програмою реалізуються також заходи виявлення та профілактики 

за деліктними проявами в місті, де мешканцям населеного пункту 

пропонується жити в умовах нульової толерантності до будь-яких 

протиправних проявів з боку інших жителів. Вказана політика приносить 

суттєві результати зменшення рівня деліктності в суспільстві та виховання 

його у дусі поваги до закону. На окрему увагу заслуговує діючий у США 

механізм двостороннього зв’язку поліції із засобами масової інформації задля: 

залучення населення до боротьби із деліктністю та її профілактики; створення 

у населення позитивного «образу» поліції. 

У підрозділі 4.2 «Зниження рівня адміністративної деліктності як 

пріоритетна складова адміністративної політики» здійснюється дослідження 

адміністративної політики держави, спрямованої на визначення стратегії і 

тактики протидії вчинюваним адміністративним деліктам. 

Визначальну роль в адміністративній (управлінській) політиці держави 

відіграє її наказовий, владно-розпорядчий та примусовий характер щодо 

деліквентів. Так, держава, маючи монополію на примус, застосовує його до 

осіб-правопорушників з метою припинення вчинення делікту, притягнення 

особи до юридичної відповідальності, перевиховання особи та недопущення 

вчинення нових протиправних проявів. Тут слід зазначити, що другою рисою 

виступає законність державної політики, адже остання ґрунтується і діє на 

основі та відповідно до правових норм.  

Зазначено, що наразі констатується відсутність чітко розробленої 

концепції адміністративної політики як загалом, так і щодо попередження 

вчинення адміністративних деліктів, що б містила змодельовану ситуацію з 

відповідними прорахунками адміністративної деліктності, чіткі методи та 

механізми їх реалізації, а результати ефективності попередніх концепцій 

попередження адміністративних деліктів можна спостерігати сьогодні як 
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неефективні, отже розробка наступної концепції адміністративної політики 

потребує залучення наукової спільноти. 

Державні програми з протидії адміністративній деліктності мають 

враховувати такі проблемні фактори: непропорційність санкцій норм про 

адміністративну відповідальність тій суспільній шкоді, що завдається 

відповідними адміністративними правопорушеннями; низька обізнаність 

населення щодо діянь, за які законодавством передбачено адміністративну 

відповідальність; толерантне ставлення до адміністративних правопорушників 

у суспільстві, низький рівень суспільного осуду деліквентів; низький рівень 

інформаційно-аналітичного забезпечення профілактики адміністративних 

правопорушень тощо. 

Метою нової концепції має виступати запровадження прозорої та 

зрозумілої адміністративної політики держави у сфері дотримання законності, 

спрямованої на забезпечення прав громадян від протиправних проявів, 

встановлення та викорінення причин вчинення деліктів, забезпечення 

невідворотності накладення адміністративних стягнень, зниження рівня 

адміністративної деліктності  в суспільстві, виховання громадян у дусі 

нульової толерантності до будь-яких протиправних проявів, спонукання 

громадян до виявлення адміністративних деліктів та повідомлення про них 

правоохоронним органам. 

У підрозділі 4.3 «Концептуальні засади подальшого розвитку 

адміністративно-деліктних відносин в Україні» було здійснено напрацювання 

раціональних концептуальних засад подальшого розвитку правового 

регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні. 

Реформування адміністративно-деліктного законодавства має базуватися 

на засадах виокремлення адміністративно-деліктного права в окрему галузь 

права, на що вказують сукупність ознак, що розкривають найбільш істотні її 

риси, а саме функціональність, субстанціональність, відокремлену нормативну 

базу, об’єкт і предмет правового регулювання, метод правового регулювання, 

самостійний суб’єктний склад, що якісно відрізняє його від адміністративного 

права.  

Розвиток адміністративно-деліктних відносин має включати такі 

напрямки, як: систематизація адміністративно-деліктного законодавства, що 

знайде своє відображення в Адміністративно-деліктному та Адміністративно-

деліктному процесуального кодексах України; здійснення збору статистичних 

відомостей про подальше накладення стягнень на осіб-правопорушників, що 

дозволить здійснювати «моніторинг» досягнення цілей адміністративної 

відповідальності, а саме, каральної, виховної та превентивної; впровадження 

системи заохочення до виявлення та повідомлення про адміністративний 

делікт з боку суспільства; закріплення застосування терміну перевиховання 

особи у випадках вчинення нею адміністративних деліктів кримінального 

характеру, тобто здійснення механізму контролю за порушником протягом 

певного строку, з метою перевиховання особи та недопущення вчинення нею 

нового делікту; прийняття якісно нової концепції реалізації державної 
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політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2025 р., що буде 

відповідати сучасним реаліям деліктної та криміногенної обстановки в 

Україні, враховуватиме здійснення заходів правового та культурного 

виховання молоді і низки популярних превентивних заходів, що дозволять не 

лише знизити рівень деліктності в державі, але і побудувати справжнє 

громадянське суспільство. 

Адміністративно-деліктний кодекс має базуватися на 

людиноцентристських засадах та враховувати всі складові принципу 

верховенства права, визначати поняття адміністративного делікту та його 

класифікацію на: адміністративний делікт цивільного характеру; 

адміністративний делікт управлінського характеру; адміністративний делікт 

кримінального характеру; визначення поняття адміністративної 

відповідальності; включення юридичної особи приватного права до переліку 

суб’єктів адміністративної відповідальності. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі комплексного дослідження науково-теоретичних підходів, а 

також аналізу чинного законодавства і практики його реалізації наведено 

теоретико-правове узагальнення і нове вирішення наукової проблеми теорії та 

практики реалізації правового регулювання адміністративно-деліктних 

відносин в Україні. За результатами дослідження сформульовано такі 

висновки: 

1. Адміністративно-деліктні відносини є врегульованими нормами права 

та забезпечуваними державним примусом правомірними і неправомірними 

суспільними відносинами, що виникають в односторонньому порядку за 

ініціативою уповноваженого органу або посадової особи як реакція на 

порушення норми права, що передбачає адміністративну відповідальність. 

Вказані відносини виникають з приводу встановлення факту та притягнення до 

адміністративної відповідальності між носіями суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків, пов’язані з виявленням та фіксацією факту вчинення 

адміністративного делікту, розглядом справи про адміністративне 

правопорушення і прийняттям у ньому рішення, а також виконанням 

прийнятого у справі рішення на основі матеріальних і процесуальних 

адміністративно-правових норм.  

Особливостями адміністративно-деліктних відносин слід вважати: 

– специфічний суб’єктний склад відносин. Однією стороною 

адміністративно-деліктних відносин завжди виступає орган державної влади, 

що самостійно або шляхом делегування повноважень окремим особам 

(громадські формування з охорони громадського порядку та державного 

кордону тощо) здійснює повноваження притягнення до адміністративної 

відповідальності. З іншої сторони, суб’єктом є деліквент, тобто особа, що 

вчинила адміністративний делікт; 

– економічність, тобто оптимальний баланс виконання завдань щодо 

припинення протиправної діяльності, відшкодування завданої шкоди, 
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попередження нових проступків в поєднанні з забезпеченням економічної 

доцільності адміністративно-деліктного процесу, витрати на який не повинні 

перевищувати економічну вигоду; 

– ефективність, тобто виокремлення кількісних показників та 

прорахування доцільності адміністративно-деліктних відносин;  

– публічність – забезпечення адміністративного переслідування, осуду та 

покарання; 

– швидкість та спрощений характер адміністративно-деліктних відносин, 

що передбачає розумність строків адміністративних проваджень. Відсутність 

ряду стадій, притаманних кримінальному процесу, та складного 

процесуального порядку зі зміною процесуального статусу деліквента; 

– можливість поєднання їх з іншими видами відносин, окрім відносин 

кримінальної відповідальності; 

– відсутність реального інституту примирення та механізму його 

реалізації;  

– адміністративно-деліктне відношення настає за фактом вчинення 

проступку незалежно від бажання потерпілого або деліквента;  

– виникнення на підставі порушення широкого ряду норм права різної 

галузевої належності. 

2. Виділено такі періоди становлення та розвитку правового 

регулювання адміністративно-деліктних відносин: 

І. Перша половина ХІХ ст. – 1917 р.: спроби законодавчого закріплення 

у матеріальних та процесуальних нормах положень про адміністративні 

делікти, формування за європейськими стандартами понять адміністративного 

(управлінського) правопорушення і адміністративного проступку (делікту) у 

правовій теорії та відмежування їх від злочинів, формування інституцій 

адміністративної юстиції. Виділення малозначущих кримінальних проступків 

у кримінальних правовідносинах. Нормативно-правове закріплення 

можливості накладення посадовими особами грошових стягнень або арешту за 

невиконання тих чи інших адміністративних приписів.  

ІІ. 1917-1991 рр.: викривлення галузі адміністративного права в бік 

обслуговування державної ідеології та командно-адміністративної системи 

управління держави. Фактична відсутність прав громадян на судове 

оскарження рішень органів державної влади. Скасування адміністративної 

юстиції як буржуазного інституту, що суперечив побудові нового суспільства, 

та правовий нігілізм. 

ІІІ. Від 1991 р. і дотепер: відродження адміністративного права в 

класичному його розумінні та перехід від державоцентристської (радянської) 

моделі до людиноцентристської, поява адміністративної юстиції в рамках 

адміністративної реформи в Україні, поступове розширення кола суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин.  

3. Запропоновано закріпити таку класифікацію адміністративних 

деліктів: 

а) адміністративні делікти цивільного характеру, які посягають на 



 23 

майнові та особисті немайнові відносини, завдають шкоду інтересам 

приватних осіб, основним стягненням за вчинення яких виступає штраф; 

б) адміністративні делікти управлінського характеру, які посягають на 

встановлений порядок діяльності органів, що здійснюють публічне 

адміністрування (управління); 

в) адміністративні делікти кримінального характеру, що посягають на 

права і свободи людини та громадянина, власність, громадський порядок, 

громадську безпеку, довкілля тощо. 

4. Визначено такі стадії адміністративно-деліктних відносин: 

1) вчинення адміністративного делікту; 

2) виявлення адміністративного делікту; 

3) адміністративне розслідування делікту; 

4) попередній розгляд матеріалів справи;  

5) перегляд справи; 

6) об’єктивна адміністративна відповідальність (попередження); 

7) суб’єктивна адміністративна відповідальність (адміністративний 

арешт).  

Новим видом відносин (стадією) має стати випробувальний термін за 

вчинення кримінальних адміністративних проступків. 

5. Запропоновано закріпити на законодавчому рівні такі принципи 

адміністративно-деліктних відносин: 

– принцип розумності строків, оперативності та економічності 

відповідно до Європейської конвенції про захист прав та основоположних 

свобод людини; 

– принцип презумпції невинуватості, який наразі не поширюється на 

адміністративно-деліктні відносини, однак з огляду на зобов’язання України 

перед Радою Європи відповідно до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, задля забезпечення виконання Україною позитивних 

процесуальних зобов’язань необхідно або визнати принцип презумпції 

невинуватості для адміністративно-деліктних відносин, забезпечивши його 

нормативно-правове закріплення, або проаналізувати перелік 

адміністративних деліктів, передбачених КУпАП, виключивши з нього всі ті 

делікти, які за своєю природою є кримінальними або можуть вважатися 

Європейським Судом кримінальними. 

6. Запропоновано такі класифікації суб’єктів адміністративно-деліктних 

відносин, перша: 

– компетентні органи і посадові особи, наділені правом  приймати владні 

акти, складати правові документи, що визначають долю справи (лідируючі 

суб’єкти); 

– суб’єкти, що мають особистий інтерес у справі: особа, що притягається 

до відповідальності, потерпіла особа та її законні представники; 

– особи й органи, що сприяють здійсненню провадження, виявленню 

об’єктивної істини: свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, поняті; 

– інші особи й органи, що сприяють виконанню постанов, профілактиці 
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правопорушень; 

друга: 

1. Основні (обов’язкові) суб’єкти:  

1.1) підслідні особи: фізичні особи; юридичні особи; 

1.2) особи, що здійснюють провадження у справі про адміністративне 

правопорушення: суб’єкти, уповноважені на виявлення делікту; суб’єкти, що 

здійснюють юрисдикційну діяльність; суб’єкти, що здійснюють виконання 

постанов у справах про адміністративні правопорушення. 

2. Додаткові суб’єкти: 

2.1) суб’єкти, що мають особистий інтерес у справі: потерпілий; 

законний представник фізичної особи; законний представник юридичної 

особи;  захисник і представник;  індиферентні суб’єкти; свідок; понятий; 

 спеціаліст; експерт; перекладач. 

3. Суб’єкт з особливим статусом – прокурор. 

Адміністративні деліквенти за ознакою володіння та відсутності 

володіння спеціальними ознаками поділяються на: 

1) загальний суб’єкт – деліктоздатна особа, що притягається до 

відповідальності незалежно від її правового статусу і додаткових ознак; 

2) регулярний (ординарний) суб’єкт – фізична або юридична особа, що 

наділена ознаками, необхідними для накладання адміністративних санкцій; 

3) спеціальний суб’єкт – фізична або юридична особа, що володіє 

спеціальним статусом або наділена ознаками, необхідними для притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

Органи, що здійснюють провадження у справі, за їх місцем, значенням 

для адміністративно-деліктних відносин класифікуються на:  

1) посадові особи, наділені правом накладення адміністративного 

стягнення, які не здійснюють виявлення адміністративних правопорушень: 

а) адміністративні комісії при районних, міських, районних у містах, 

сільських, селищних органах виконавчої влади; б) комісії при виконавчих 

комітетах сільських селищних рад; в) районні, міські, районні у містах комісії 

у справах неповнолітніх;  

2) органи, що здійснюють виявлення адміністративного делікту і розгляд 

справи, – органи державних інспекцій та інші уповноважені органи;  

3) органи внутрішніх справ, що виявляють адміністративний делікт, 

однак їм підвідомча до розгляду лише частина справ, інші справи передаються 

за підвідомчістю до спеціальних уповноважених органів. 

7. Причинами, що сприяють виникненню адміністративної деліктності, є 

соціальні та індивідуально-психологічні явища і процеси. Вказані причини 

класифікуються за: 

– змістом: економічні, політичні, соціально-побутові, духовно-моральні, 

соціально-психологічні та культурно-виховні;  

– сутністю: соціальні та біологічні; 

– механізмом дії – умови і фактори. 

До основних соціально-правових передумов вчинення адміністративних 
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деліктів в Україні, на нашу думку, слід віднести: 

– низький рівень правосвідомості сучасного суспільства, що є наслідком 

недостатнього рівня правового та морально-етичного виховання індивідів; 

– недооцінка небезпечності вчинення адміністративного делікту з боку 

суспільства, неналежний рівень суспільного осуду, що спричиняє, спонукає 

деліквента до вчинення нових деліктів; 

– високий рівень побутової корупції, що може сприяти уникненню від 

стягнення; 

– відсутність налагоджених механізмів виявлення адміністративних 

деліктів, що спричиняє високий рівень латентності серед правопорушень 

даного виду; 

– зубожілість населення в поєднанні зі складним економічним 

становищем.  

Фактори адміністративної деліктності слід розуміти як соціальні та 

індивідуально-психологічні явища і процеси, умови і причини, що впливають 

на адміністративну деліктність, обумовлюють або сприяють її розвитку та 

динаміці.  

Фактори адміністративної деліктності класифікуються за: за сферою 

існування – суб’єктивні та об’єктивні; за обсягом впливу – загальні, спеціальні 

причини і умови конкретних правопорушень; за змістом – економічні, 

політичні, соціально-побутові, духовно-моральні, соціально-психологічні та 

культурно-виховні; за сутністю – соціальні та біологічні; за механізмом дії – 

причини, умови і фактори; за характером – внутрішні та зовнішні; залежно від 

можливостей їх усунення – приватні причини і умови (що мають відношення 

до індивідуально-конкретної справи), загальні (що сприяють вчиненню 

правопорушень взагалі). Латентність виступає окремим фактором, що відіграє 

велику роль у збільшенні рівня адміністративної деліктності, а невиявлений та 

непокараний делікт спонукає вчинення нових. 

8. Профілактикою адміністративної деліктності є здійснення системи 

заходів, спрямованих на виявлення й усунення факторів, що сприяють 

вчиненню адміністративних деліктів. 

Заходи адміністративно-деліктної профілактики можна розподілити на: 

заходи, спрямовані на виявлення факторів адміністративної деліктності, а саме 

облік адміністративних правопорушень із деталізацією даних, що мають 

значення для адміністративної деліктології, а також наукові дослідження з 

адміністративної деліктології, спрямовані на виявлення причин і умов 

адміністративних деліктів; заходи, спрямовані на їх усунення, які у свою чергу 

класифікуються за рівнем та цілями на: загальносоціальні та спеціальні заходи 

адміністративно-деліктного попередження, а за обсягом і направленістю 

застосування – на загальну, особливу та індивідуальну профілактику.  

Класифікація заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин й 

умов адміністративної деліктності, включає їх поділ на ті, що спрямовані на 

виявлення причин та умов адміністративної деліктності, та ті, що спрямовані 

на їх усунення. 
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Загальносоціальне попередження передбачає заходи, що забезпечують 

покращення життєдіяльності всього суспільства, всебічний розвиток тих 

факторів, що сприяють вирішенню цього завдання шляхом створення умов, які 

виключають або нейтралізують дію адміністративно-деліктних факторів. 

Спеціальні заходи адміністративно-деліктного попередження можуть 

включати в себе заходи, спрямовані на усунення конкретних причин й умов 

адміністративних деліктів (груп адміністративних деліктів), що здійснюються 

органами та організаціями, компетентними до адміністративно-деліктного 

попередження. 

Спеціальне адміністративно-деліктне попередження може бути 

направлене на боротьбу із соціальними патологіями, тобто фоновими явищами 

адміністративної деліктності: алкоголізмом, наркоманією, проституцією, 

бродяжництвом, дрібним хуліганством тощо, а також на віктимологічну 

профілактику. 

Соціальна відповідальність є вагомим аргументом для стримання осіб 

від вчинення адміністративних деліктів, ґрунтується на соціальних нормах, що 

закріплюють регулювання й охорону суспільних відносин та містять у собі 

права та обов’язки суб’єктів. Класифікація загальної, соціальної 

відповідальності залежить від сфери соціальної діяльності, з огляду на що 

виділяють: юридичну, політичну, економічну, моральну та інші види 

відповідальності.  

Доведено роль прогнозування як важливого превентивного фактору 

зниження адміністративної деліктності, який дозволить прорахувати 

можливість вчинення того чи іншого делікту в окремій місцевості чи 

соціальній групі, а отже вчасно та правильно зреагувати на їх настання та 

вжити необхідних запобіжних заходів. Обґрунтовано необхідність 

запровадження прогнозування вчинення адміністративних деліктів в 

управлінській діяльності органів внутрішніх справ при прогнозуванні 

деліктологічної ситуації в Україні в цілому та конкретних областях, містах і 

районних центрах. 

Деліктологічний прогноз включає в себе: а) прорахунок майбутньої 

циклічності антисуспільних проявів на території окремих населених пунктів 

та держави в цілому; б) можливий характер та фактори спричинення 

деліктності; в) черговість вчинення та її географію; г) спільні та відмінні риси 

потенційних деліквентів, їх поведінкові паттерни; д) напрацювання дієвих 

ідеологічно-виховних заходів впливу на деліквентів задля їх врахування при 

накладенні стягнень та вирахування рівня досягнення мети притягнення до 

відповідальності. 

Дослідження соціально-правової характеристики адміністративного 

делікту дозволило встановити неможливість її точного прорахування з огляду 

на відсутність організації дієвої системи інформативно-статистичної співпраці 

між правоохоронними органами щодо даних про осіб-деліквентів, з одного 

боку, та відсутності налагодженої співпраці між громадянами та органами 

щодо виявлення деліктів і повідомлення про них – з іншого. З огляду на це 
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вбачається необхідним застосування соціологічних підходів при дослідженні 

адміністративно-деліктних відносин. 

Доведено, що категорія «ефективність» дістала загальнонаукового 

вжитку і наразі є критично важливою ознакою у сфері правового регулювання 

профілактики адміністративної деліктності та злочинності. Попри оціночний 

характер вона розкриває ступінь відповідності діяльності поставлених перед 

нею цілей.  

Ефективність профілактики адміністративної деліктності є сукупністю 

параметрів, що ґрунтуються на соціальних умовах, які реально забезпечують 

підготовленість профілактичної системи до усвідомлення соціальних потреб у 

профілактичній діяльності, переведення їх в систему цілей і одержання 

результатів, що відповідають поставленим цілям. 

До основних аспектів ефективності профілактики адміністративної 

деліктності слід віднести: а) правомірність; б) безкомпромісність; 

в) систематичність; г) організаційно-правову підтримку; д) спрямованість на 

досягнення результату. 

Доведено, що вимірювання ефективності профілактики адміністративної 

деліктності не обов'язково вимагає числових показників. Вони можуть 

ґрунтуватися на відносних величинах типу: низька, середня, максимальна, в 

яких в принципі вже містяться три відносні градації інтенсивності: 

–  максимальна – здійснення поставлених цілей в повному обсязі за 

мінімальних витрат соціальних засобів; 

– середня – здійснення цілей з витратою коштів в обсязі, що 

допускається суспільством в конкретний проміжок його розвитку й у терміни, 

що дозволяють використовувати отримані результати; 

– низька – нереалізованість конкретно визначених цілей. Вона практично 

означає втрату соціальних засобів і часу, а також посилення і збереження 

можливості існування деліктологічних факторів. Низька ефективність 

обумовлена і тим, що при правильно сформованій меті і вірно обраних 

методах самі профілактичні заходи адміністративної деліктності здійснюються 

некваліфіковано, у результаті чого виникає необхідність корегування 

профілактичної діяльності за рахунок впливу на її виконавців, вибору більш 

придатної тактики тощо. 

Критеріями ефективності виступають:  

– рівень правомірної поведінки осіб, які охоплені заходами 

індивідуальної профілактики, але не здійснювали адміністративних 

правопорушень (рання профілактика); 

– рівень охоплення профілактичними заходами осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення, та осіб, чия поведінка за деліктологічним 

прогнозом може призвести до рецидиву скоєння проступків; 

– показник повноти використання сигналів про наявність 

деліктологічних факторів для організації та проведення профілактичних 

заходів; 

– стан адміністративної деліктності на об'єктах (громадських місцях в 
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конкретному регіоні міста, ринках тощо), охоплених профілактичними 

заходами.  

Ефективність норм адміністративно-деліктного права слід розглядати як 

їх відповідність меті закладеної законодавцем результатам, що реально 

настали. Вона проявляється у таких аспектах:  

1) цільовому, тобто відношення між метою норми адміністративно-

деліктного права і результатами, що реально настали; 

2) соціальному – відповідність норми адміністративно-деліктного права 

соціальним інтересам; 

3) економічному – забезпеченні економії ресурсів державного апарату 

при застосуванні адміністративно-деліктних норм; 

4) психологічному – норми адміністративно-деліктного права 

впливають, перш за все, на самого деліквента, а також полягають в тому, щоб 

в силу комунікативного влаштування суспільних відносин за допомогою 

емоційних навантажень сформувати в інших осіб адекватну позицію відносно 

усвідомлення: вчиняти чи не вчиняти ті чи інші адміністративно карані діяння. 

9. У результаті аналізу адміністративно-деліктного законодавства 

економічно розвинених країн нами було систематизовано їх загальні, 

системоутворюючі ознаки, серед яких: 1) історично обумовлений 

взаємозв’язок із кримінальним правом; 2) визнання суб'єктами 

адміністративної відповідальності не лише фізичних, а й юридичних осіб; 

3) відсутність повної систематизації складових адміністративних порушень в 

межах одного нормативного акта; 4) встановлення головним різновидом 

стягнення у межах адміністративної відповідальності штрафу; 5) існування в 

деяких країнах механізму притягнення до адміністративної відповідальності 

без наявності вини; 6) підвищений рівень гарантій прав людини та 

громадянина під час адміністративного провадження. 

10. З метою вдосконалення правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин в Україні пропонуємо створити механізм залучення 

суддівського нагляду за здійсненням таких адміністративно-примусових 

заходів, як поміщення в стаціонар особи, її арешт чи тимчасове затримання, 

що використовуються компетентними органами для забезпечення 

правопорядку і безпеки. Такий механізм підвищить захист людини і 

громадянина від свавілля владних установ. Окрім того, пропонується 

нормативне закріплення та реалізація механізму всебічного залучення 

населення до боротьби зі злочинністю (створення національних програм, 

подібних до американського «Neighborhood Watch», сутністю якого є 

перманентний контроль мешканців міста, округу або іншої адміністративно-

територіальної одиниці за вчиненням деліктів їхніми співмешканцями, 

передусім які проживають поряд, а також формування довірчих відносин між 

поліцією і громадянами шляхом пропаганди у ЗМІ, необхідності взаємної 

співпраці з охорони правопорядку поліції та населення). 

11. Доведено, що адміністративна деліктність є загрозою національній 

безпеці України та потребує науково обґрунтованої, структурованої і 
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послідовної державної правової політики, направленої на виявлення та 

усунення факторів адміністративної деліктності.  

Запропоновано концептуальну модель попередження  адміністративної 

деліктності в Україні, що ґрунтується на стратегії зміцнення морально-етичних 

цінностей населення та пропаганди нульової толерантності до 

адміністративних деліктів. У межах такої концепції запропоновано 

запровадження системи виховних заходів, фінансового заохочення виявлення 

та сповіщення про делікти, реінтеграції та соціальної адаптації бездомних осіб 

та безпритульних дітей, визначено напрямки удосконалення митної та 

податкової політики для зниження чинників ризику виникнення 

адміністративної деліктності, проведення спеціальної психолого-виховної та 

правової підготовки працівників правоохоронних органів, координації 

нормотворчої діяльності правоохоронних структур, збору статистичних даних, 

системи прогнозування адміністративної деліктності, оцінювання стану 

ефективності профілактичних заходів, запровадження перманентного 

моніторингу причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

деліктів, та реагування на них тощо. 

Державна концепція зі зниження адміністративної деліктності в 

суспільстві містить такі заходи: 

– впорядкування та вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

адміністративно-деліктних відносин, зокрема з профілактики правопорушень;  

– підвищення вимог до морально-етичного стану працівників 

правоохоронних органів;  

– запровадження правової підготовки як обов’язкової вимоги до вступу 

на службу в правоохоронні органи та викладання правових дисциплін 

службовцям органів у рамках підвищення кваліфікації;  

– активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку в 

державі;  

– реформування правоохоронної та судової системи в Україні з метою 

підвищення ефективності їх діяльності щодо захисту прав і свобод людини, 

забезпечення результативної боротьби із злочинністю та профілактики 

правопорушень;  

– впровадження заходів з оцінювання сучасного стану адміністративної 

деліктності по регіонах та в цілому, а також системи прорахунків вчинення 

деліктів у майбутньому; 

– провадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування у 

суспільства нульової толерантності до деліктів;  

– проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями, а 

також розроблення  механізму екстреного реагування на факти бездоглядності 

дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;  

– формування системи реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей 

та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;  

– підвищення розміру штрафних санкцій задля забезпечення їх мети; 

– удосконалення податкової та митної політики, запровадження низьких 
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податкових та митних зборів; 

– ліквідація каналів незаконної міграції, посилення контролю за 

додержанням правил в'їзду в Україну, виїзду з України і перебування на її 

території іноземців та осіб без громадянства;  

– вжиття разом з правоохоронними органами інших держав оперативно-

профілактичних заходів, спрямованих на профілактику злочинів окремих 

категорій;  

– підвищення рівня матеріального, технічного та наукового забезпечення 

роботи з профілактики правопорушень, зокрема із залученням сил і засобів 

місцевих органів виконавчої  влади та  профільних  наукових установ;  

– провадження діяльності щодо запобігання злочинності в Україні з 

обов'язковим урахуванням результатів вітчизняних наукових досліджень та 

міжнародного досвіду протидії різним видам злочинності;  

– покращення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених і 

соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, профілактики 

вчинення ними правопорушень, підвищення рівня соціально-виховної роботи, 

стимулювання правослухняної поведінки;  

– забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері 

профілактики правопорушень з використанням міжнародного досвіду. 

На основі концептуальної моделі попередження  адміністративної 

деліктності в Україні розроблено концепцію реалізації державної політики у 

сфері профілактики правопорушень на період до 2025 року.  

12. Подальший розвиток правового регулювання адміністративно-

деліктних відносин в Україні має ґрунтуватися на людиноцентристських 

засадах, а саме: забезпечення стержневої ролі людини в адміністративно-

деліктних відносинах, перегляд принципів у частині визнання основним 

принципу верховенства права та закріплення принципу презумпції 

невинуватості, умовний поділ адміністративних деліктів залежно від характеру 

посягання на встановлений порядок управління та охорону прав і свободи 

людини: управлінського (адміністративного) характеру, неуправлінського 

(кримінального та цивільно-правового) характеру; розширення групи суб’єктів 

вчинення адміністративних деліктів у частині визнання такими юридичних 

осіб приватного права, запровадження випробувального терміну за вчинення 

деліктів кримінального характеру, встановлення розмірів стягнень, які 

корелюються із забезпеченням каральної, виховної та профілактичної мети.  

Для забезпечення законності та правопорядку в державі сьогодні 

необхідним є повне оновлення системи державного управління за такими 

напрямками:  

– вдосконалення наявної системи державного управління; 

– правові основи нормального функціонування та розвитку економіки; 

– правове забезпечення економіко-соціальної захищеності населення; 

– правове регулювання захисту прав людини в суспільстві; 

– забезпечення реальних гарантій прав та законних інтересів особистості; 

– реформування та вдосконалення правоохоронної та судової системи; 
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– посилення роботи з виявлення та усунення причин та умов, що 

сприяють вчиненню адміністративних деліктів та спричиняють ріст 

адміністративної деліктності в суспільстві; 

– координація нормотворчої діяльності різних органів державної влади; 

– вдосконалення форм та методів діяльності органів місцевого 

самоврядування з виявлення причин та умов вчинення адміністративних 

деліктів; 

– програми з морально-етичного та правового виховання населення у 

дусі поваги до суспільства, закону, неухильного його дотримання, закріплення 

у свідомості молодих людей принципів справедливості та гуманності; 

– пропагування нульової толерантності до адміністративних деліктів з 

боку суспільства та посадових осіб тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шульга Є.В. Адміністративно-деліктні відносини в Україні в умовах 

євроінтеграції. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ. – Дніпро, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

деліктних відносин, принципів їх здійснення, суб’єктного складу, об’єкта 

адміністративно-деліктних відносин, їх стадій, основних проблем 

адміністративно-деліктних відносин та основних напрямків оптимізації і 

розвитку законодавства.  

У роботі вказується, що адміністративна деліктність є загрозою 

національній безпеці України та потребує науково обґрунтованої, 

структурованої та послідовної державної правової політики, направленої на 

виявлення та усунення факторів адміністративної деліктності. Акцентовано на 

необхідності прийняття чітко розробленої концепції адміністративної політики 

як загалом, так і щодо попередження вчинення адміністративних деліктів, яка 

буде містити змодельовану ситуацію з відповідними прорахунками 

адміністративної деліктності, чіткі методи та механізми їх реалізації. 

Запропоновано створити механізм залучення суддівського нагляду за 

здійсненням таких адміністративно-примусових заходів, як поміщення в 

стаціонар особи, її арешт чи тимчасове затримання, що використовуються 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/901.htm
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/901.htm
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компетентними органами для забезпечення правопорядку і безпеки. 

Пропонується закріпити на законодавчому рівні ряд положень щодо 

обов’язкового повідомлення слідчого судді про затримання особи в 

адміністративному порядку для розгляду суддею питання про можливість її 

подальшого утримання. 

За результатами дослідження розроблено людиноцентристську 

концепцію адміністративно-деліктних відносин в Україні, що відповідає 

європейським правовим традиціям та включає: забезпечення стержневої ролі 

людини в адміністративно-деліктних відносинах, перегляд принципів у 

частині визнання основним принципу верховенства права та закріплення 

принципу презумпції невинуватості, умовний поділ адміністративних деліктів 

залежно від характеру посягання на встановлений порядок управління та 

охорону прав і свободи людини: управлінського (адміністративного) 

характеру, неуправлінського (кримінального та цивільно-правового) 

характеру; розширення групи суб’єктів вчинення адміністративних деліктів у 

частині визнання такими юридичних осіб приватного права, запровадження 

випробувального терміну за вчинення деліктів кримінального характеру, 

встановлення розмірів стягнень, які корелюються із забезпеченням каральної, 

виховної та профілактичної мети. 

Ключові слова: адміністративний делікт, адміністративне 

правопорушення, адміністративна відповідальність, адміністративне 

стягнення, адміністративно-деліктні відносини, адміністративна юстиція, 

адміністративний процес.  

 

 

SUMMARY 
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The dissertation is devoted to the complex study of administrative and 

delictual relations, the principles of their implementation, the subject structure, the 

object of administrative and tortious relations, their stages, the main problems of 

administrative and delictual relations and the main directions of optimization and 

development of legislation. 

The paper states that administrative delict is a threat to the national security of 

Ukraine and requires a scientifically grounded, structured and consistent state legal 

policy aimed at identifying and eliminating factors of administrative delinquency. 

The attention is drawn to the need of adopting a clearly defined concept of 

administrative policy as a whole, as well as to prevent the commission of 

administrative delinquencies, which will contain a simulated situation with 
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corresponding miscalculations of administrative delinquency, clear methods and 

mechanisms for their implementation. 

It is proposed to create a mechanism for involving judicial review of the 

implementation of such administrative and coercive measures as the placement in a 

person's hospital, his arrest or temporary detention, used by the competent 

authorities to ensure law and order and security. It is proposed to consolidate at the 

legislative level a number of provisions on the mandatory notification of an 

investigating judge on the detention of a person in administrative order for 

consideration by a judge of the possibility of her further detention. 

The human-centered concept of administrative and tort relations in Ukraine 

has been developed and includes: ensuring the pivotal role of a person in 

administrative-delictual relations, reviewing the principles of recognizing the basic 

principle of the rule of law and consolidating the principle of presumption of 

innocence, the conditional division of administrative delicts depending on the nature 

of the encroachment on the established procedure for the management and 

protection of human rights and freedoms: a managerial (administrative) character, 

non-governmental (criminal and civil-law) character; the expansion of the group of 

subjects of administrative delicts in the recognition of such legal entities of private 

law, the introduction of a probationary period for the commission of criminal cases, 

the establishment of penalties that correlate with the provision of punitive, 

educational and preventive purposes. 

The development of administrative and delictual relations should include the 

following areas: systematization of administrative and delictual law, which will be 

reflected in Ukraine's administrative-delictual and administrative-delictual 

proceedings of Ukraine; the collection of statistical information on the further 

imposition of penalties on persons-offenders, which will allow to "monitor" the 

achievement of the objectives of administrative liability, namely punitive, 

educational and preventive; introduction of a system for encouraging the detection 

and notification of an administrative delict by the public; fixing the application of 

the term of re-education of a person in cases of administrative criminal cases of a 

criminal nature, that is, the implementation of a mechanism for monitoring an 

offender within a certain period, in order to re-educate a person and prevent him/her 

from committing a new delict; Adoption of a qualitatively new concept for the 

implementation of state policy in the field of prevention of offenses for the period up 

to 2025, which will meet the current realities of tort and crime situation in Ukraine, 

will take into account the implementation of legal and cultural upbringing of youth 

and a number of popular preventive measures that will not only reduce the level 

delusions in the country, but also will allow to build a genuine civil society in 

Ukraine. 

Key words: administrative delinquency, administrative offense, administrative 

liability, administrative penalty, administrative and delictual relations, 

administrative justice, administrative process. 
 
 


