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АНОТАЦІЯ 

 

Миколенко О.М. Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-

правовий аспект). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2018. 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, пов’язаної з визначенням місця і функціонального 

призначення адміністративно-деліктного права в системі права України, 

розробкою з врахуванням сучасних наукових досліджень теорії функцій 

адміністративно-деліктного права та вдосконаленням на цій підставі 

положень чинного адміністративно-деліктного законодавства. 

Поглиблено сучасні наукові дослідження щодо місця адміністративно-

деліктного права в системі права України. Так, встановлено, що сьогодні 

відсутні підстави для виділення в системі права України галузі чи підгалузі 

«адміністративно-деліктне право». Особливості предмету, методу, цілей, 

способів і типів адміністративно-деліктного правового регулювання, а 

також правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктних 

правовідносин дозволяють стверджувати, що адміністративно-деліктне 

право є правовим інститутом адміністративного права України.  

Доведено, що адміністративно-деліктне право: а) за методом 

правового регулювання відноситься до системи публічного права; б) за 

предметом і методом правового регулювання – до системи 

адміністративного права; в) за цілями, предметом і методом правового 

регулювання – до системи матеріального та процесуального 

адміністративного права; г) за цілями, предметом і методом правового 
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регулювання, за специфічним набором способів і типів правового 

регулювання, а також за специфікою правового статусу суб’єктів 

правовідносин – до правових інститутів адміністративного права України.  

Встановлено, що пошук нових підходів до визначення функцій 

адміністративно-деліктного права обумовлений тим, що, по-перше, термін 

«функція» не має сьогодні чіткого змістовного наповнення в рамках 

юридичної науки, а тому може набувати різного значення в залежності від 

специфіки тієї сфери, де використовується, по-друге, при дослідженні 

правових явищ категорія «функція» може набути методологічного 

значення тільки в рамках системного підходу, який вимагає розкриття 

внутрішньої взаємодії елементів в будь-якій системі, у тому числі системі 

права, а також взаємодії елементів між собою. У зв’язку з цим, в дисертації 

були використані три методологічні підходи, які суттєво змінюють 

традиційні уявлення про зміст, види та систему функцій адміністративно-

деліктного права: 1) дослідження предмету адміністративно-деліктного 

права дозволяє простежити специфіку взаємовпливу предмету правового 

регулювання і функцій права, а також визначитись з видами функцій 

адміністративно-деліктного права; 2) використання системного підходу 

дозволяє визначитись з місцем адміністративно-деліктного права в системі 

права і системі адміністративного права, дослідити функціональні зв’язки, 

які виникають між цим правовим інститутом та іншими елементами 

системи права, а також  запропонувати систему функцій адміністративно-

деліктного права, яка характеризує його прояви як в середині системи 

права, так і за її межами; 3) зміст функцій адміністративно-деліктного 

права розкривається не через термін «напрями впливу», а через єдність 

трьох понять – «цілі правового регулювання», «правові засоби досягнення 

цих цілей» та «результат, який був отриманий і який повинен відповідати 

поставленим цілям».  

Запропоновано функції адміністративно-деліктного права як 

правового інституту адміністративного права визначати як відповідність 
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правового стану, який склався у суспільстві в результаті адміністративно-

деліктного правового регулювання, цілям та засобам адміністративно-

деліктного правового регулювання (права та обов’язки суб’єктів, 

повноваження адміністративно-юрисдикційних органів, система санкцій за 

вчинення адміністративного правопорушення, тощо). 

Ґрунтовно досліджено зміст  структурних елементів функцій 

адміністративно-деліктного права. Встановлено, що до структурних 

елементів функцій адміністративно-деліктного права відносяться ціль, 

засоби та результат адміністративно-деліктного правового регулювання. 

Ціль адміністративно-деліктного права це той кінцевий результат, якого 

прагнуть досягти суб’єкти правотворчої діяльності, закріплюючи 

відповідні адміністративно-правові норми в національному законодавстві. 

Правові засоби, як елемент функцій адміністративно-деліктного права, це 

первинні правові засоби (адміністративно-деліктні норми, процесуальні 

права і обов’язки учасників провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, тощо), правові форми (підінститути адміністративно-

деліктного права) і конкретні юридичні засоби (заходи примусу, 

передбачені нормами адміністративно-деліктного права), які є юридично 

дієвими для досягнення цілей адміністративно-деліктного правового 

регулювання. Результат як елемент функцій адміністративно-деліктного 

права – це завжди факт об’єктивної дійсності, який свідчить про те, що цілі 

були або не були досягненні. Кожна із трьох запропонованих категорій, які 

складають зміст поняття «функція адміністративно-деліктного права», 

тісно пов’язані між собою. 

Доведено, що в основу виділення рівнів в системі функцій права та в 

основу класифікації функцій права на види слід покласти, по-перше, місце 

елементу системи права, яке він займає в цій системі, по-друге, цілі і 

способи правового впливу, по-третє, форми реалізації норм права. На 

підставі цього виділяються чотири рівні функцій права: перший найвищий 

рівень (регулятивно-статична, регулятивно-процедурна, регулятивно-
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охоронна, регулятивно-захисна функції); другий рівень (установча, 

стимулююча, обмежувальна, профілактична, контрольна, каральна, 

компенсаційна, правовідновлююча, процесуальна функції і ін.); третій 

рівень (виховна функція); четвертий рівень (функції державної орієнтації, 

державної оцінки, цільова та мотиваційна функції). Обґрунтовано, що до 

функцій адміністративно-деліктного права, які розкривають специфіку 

його правового регулювання, відносяться: установча, обмежувальна, 

профілактична (превентивна), каральна, компенсаційна, 

правовідновлююча, процесуальна (функції другого рівня) та виховна 

(функція третього рівня).    

Обґрунтовано, що установча функція адміністративно-деліктного 

права сприяє розвитку національного законодавства з питань 

адміністративної відповідальності шляхом впровадження у нормативну 

площину наукової термінології, основних принципів правового впливу і 

діяльності адміністративно-юрисдикційних органів. Підкреслено, що 

закріплення наукової термінології у положеннях чинного адміністративно-

деліктного законодавства не завжди є доцільним та обґрунтованим. У 

зв’язку з цим, були піддані критиці пропозиції щодо закріплення в КУпАП 

поняття «адміністративна відповідальність».  

Доведено, що правозахисна (процесуальна) функція адміністративно-

деліктного права полягає у встановленні такої процедури розгляду 

адміністративної справи, при якій зміст та форма провадження в справах 

про адміністративні правопорушення відповідали б загальним його 

засадам, до яких можна віднести: верховенство права; законність; рівність 

перед законом і судом; повага до людської гідності; гласність; 

забезпечення доведеності вини та ін.  

Встановлено, що обмежувальна функція адміністративно-деліктного 

права полягає у збереженні режиму правопорядку в країні шляхом 

встановлення заборон та інших обмежень для соціально небезпечних 

відносин.  
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Доведено, що каральна функція адміністративно-деліктного права 

полягає у встановленні системи адміністративних стягнень, а також у їх 

застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, 

таким чином, щоб накладене адміністративне стягнення відповідало 

ступеню і характеру суспільної небезпеки вчиненого нею протиправного 

діяння. До правових засобів каральної функції права слід віднести систему 

адміністративних стягнень, передбачену чинним законодавством. 

Наголошено, що профілактична (превентивна) функція 

адміністративно-деліктного права проявляється в недопущенні 

правопорушень, нейтралізації чи ліквідації причин та умов, що 

породжують або сприяють вчиненню правопорушень. Наприклад, 

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень, є одним із завдань провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, а внесення пропозицій у відповідні 

органи і організації щодо усунення причин та умов вчинення 

адміністративного правопорушення є одним із повноважень органу 

(посадової особи), який розглядає справу.  

Встановлено, що виховна функція адміністративно-деліктного права 

полягає у цілеспрямованому правовому вихованні особи, тобто шляхом 

застосування засобів виховного характеру, передбачених нормами 

адміністративно-деліктного законодавства (наприклад, винесення усного 

зауваження при малозначності правопорушення чи застосування до 

неповнолітнього заходів виховного характеру, передбачених ст. 24-1 

КУпАП). 

Доведено, що правовідновлювальна функція адміністративно-

деліктного права полягає у відновленні правового становища суб’єкта 

права, яке існувало до моменту вчинення адміністративного 

правопорушення. В результаті застосування засобів, передбачених 

адміністративно-деліктним законодавством, суб’єкт права знову стає 
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власником тих прав, яких він був позбавлений, йому повертається його 

майно, реабілітується його ім’я перед суспільством тощо.  

Обґрунтовано, що компенсаційна функція адміністративно-деліктного 

права полягає у відшкодуванні особі шкоди, яка була заподіяна їй в 

результаті вчинення адміністративного правопорушення. Не дивлячись на 

те, що в результаті вчинення адміністративного правопорушення іноді 

завдається шкода майнового і морального характеру, чинне 

адміністративно-деліктне законодавство передбачає лише механізм 

відшкодування майнової шкоди, який на практиці не діє, що свідчить про 

неефективність реалізації компенсаційної функції адміністративно-

деліктного права.  

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-

деліктне право, адміністративно-деліктні відносини, правовий інститут, 

система адміністративного права, функції адміністративно-деліктного 

права.   
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The dissertation presents a theoretical synthesis and a new solution to the 

scientific problem related to the definition of the place and function of 

administrative-tortable law in the system of law of Ukraine, the development of 

modern scientific research at the theory of functions of administrative-tortable 
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law and the improvement of the provisions of the current administrative-tortable 

law on this basis. 

Extensive scientific research into the place of administrative-tortable law 

in the system of law of Ukraine has been done. Thus, it has been established that 

today there are no grounds for allocating or sub-sector "administrative-tortable 

law" in the system of law of Ukraine industry. The peculiarities of the subject, 

method, goals, methods and types of administrative-tartable legal regulation, as 

well as the legal status of the subjects of administrative-tortable law relations, 

allow us to state that administrative-tortable law is a legal institution of the 

administrative law of Ukraine. 

It has been proved that administrative-tortable law: a) refers to the method 

of legal regulation refers to the system of public law; b) refers to the subject and 

method of legal regulation - to the system of administrative law; c) refers to 

purposes, subject and method of legal regulation - to the system of material and 

procedural administrative law; d) refers to the objectives, subject and method of 

legal regulation, the specific set of methods and types of legal regulation, as well 

as the specifics of the legal status of subject of legal relationship - to the legal 

institutes of administrative law of Ukraine. 

It has been established that the search for new approaches to the definition 

of functions of administrative-tortable law is due to the fact that, firstly, the term 

"function" does not have a clear content today within the framework of legal 

science, and therefore may acquire different meanings depending on the 

specifics of the sphere, where used, and secondly, in the research of legal 

phenomena, the category "function" can acquire a methodological value only 

within the framework of the system approach, which requires disclosure of the 

internal interaction of elements in any system, including the legal system and the 

interaction of elements together. In this regard, three methodological approaches 

have been used in the dissertation, which significantly change the traditional 

notions of content, types and system of functions of administrative-tortable law: 

1) the research of the subject of administrative-tortable law allows us to trace the 



13 

 

specifics of the mutual influence of the subject of legal regulation and functions 

of law , as well as to determine the types of functions of administrative-tortable 

law; 2) the use of the system approach allows us to determine the place of 

administrative-tortable law in the system of law and the system of administrative 

law, to investigate the functional relationships that arise between this legal 

institution and other elements of the system of law, and also to propose a system 

of functions of administrative-tortable law, which characterizes its 

manifestations both inside of the system of law, and beyond its borders; 3) the 

content of the functions of administrative-tortable law is disclosed not through 

the term "directions of influence", but through the unity of the three concepts - 

"the objectives of legal regulation", "legal means to achieve these goals" and 

"the result that has been received and which must meet the goals set" . 

The functions of administrative-tortable law as a legal institute of 

administrative law have been proposed to determine the conformity of the legal 

status established in the society as a result of administrative-tortable legal 

regulation, the aims and means of administrative-tortable legal regulation (rights 

and obligations of subjects, powers of administrative jurisdictional authorities, 

the system of sanctions for the commission of an administrative offense, etc.). 

The content of the structural elements of the functions of administrative-

tortable law has been thoroughly investigated. It is established that the structural 

elements of the functions of administrative-tortable law include the purpose, 

means and the result of administrative-tortable legal regulation. The purpose of 

administrative-tortable law is the final result sought by the subject of law-

making activity, establishing the relevant administrative and legal norms in the 

national legislation. Legal means, as an element of the functions of 

administrative-tortable law, are the primary legal means (administrative-tortable 

rules, procedural rights and obligations of participants in proceedings on 

administrative violations, etc.), legal forms (sub-institutes of administrative-

tortable law), and specific legal means (compulsory measures provided by the 

rules of administrative-tortable law), which are legally effective for the 
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achievement of the objectives of administrative-tortable legal regulation. The 

result as an element of the functions of administrative-tortable law is always a 

fact of objective reality, which indicates that the goals were or were not 

achieved. Each of the three categories proposed, which make up the meaning of 

the term "function of administrative and tort law", are closely interconnected. 

It has been proved that the basis of the allocation of levels in the system of 

functions of law and the basis of classification of functions of the right to 

species should be put, first of all, the place of the element of the system of law, 

which it occupies in this system, and secondly, the goals and methods of legal 

influence, thirdly, the forms of implementation of the law. Based on this, there 

are four levels of law functions: the first highest level (regulatory-static, 

regulatory-procedural, regulatory-security, regulatory-protective functions); the 

second level (set-up, stimulating, restrictive, preventive, control, punitive, 

compensatory, restorative, procedural functions, etc.); the third level 

(educational function); the fourth level (functions of state orientation, state 

evaluation, target and motivational functions). It has been substantiated that the 

functions of administrative-tortable law, which reveal the specifics of its legal 

regulation, include: constitutional, restrictive, preventive, punitive, 

compensatory, retroactivity, procedural (functions of the second level) and 

educational (function of the third level). 

It has been substantiated that the constitutional function of administrative-

tortable law promotes the development of national legislation on administrative 

liability by introducing the basic principles of legal influence and activity of 

administrative and jurisdictional agency into the normative plane of scientific 

terminology. It was emphasized that the consolidation of scientific terminology 

in the provisions of the current administrative-tortable law is not always 

appropriate and reasonable. In this regard, the proposals for the concept of 

"administrative responsibility" in Ukrainian Code of Administrative Offences, 

were criticized. 
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It has been proved that the human rights (procedural) function of 

administrative-tortable law is to establish such a procedure for consideration of 

an administrative case in which the content and form of proceedings in cases of 

administrative violations would correspond to its general principles, which may 

include: the rule of law; legality; equality before the law and the court; respect 

for human dignity; publicity; providing proof of guilt and others. 

It has been established that the restrictive function of administrative-

tortable law is to preserve the rule of law in the country by imposing 

prohibitions and other restrictions on socially dangerous relations. 

It has been proved that the punitive function of administrative-tortable law 

is to establish a system of administrative penalties, as well as in their application 

to the person who committed an administrative offense, in such a way that the 

imposed administrative penalty corresponded to the degree and nature of the 

public danger of the wrongful act committed by it. To legal means of punitive 

function of law should include the system of administrative penalties, provided 

by the current legislation. 

It was been emphasized that the preventive function of administrative-

tortable law is manifested in preventing offenses, neutralizing or eliminating the 

causes and conditions that give rise or facilitate the commission of offenses. For 

example, identifying the causes and conditions conducive to administrative 

offenses is one of the tasks of the proceedings in cases of administrative 

offenses, and making proposals to the relevant authorities and organizations to 

eliminate the causes and conditions of committing an administrative offense is 

one of the powers of the official who is considering the case. 

It has been established that the educational function of administrative-

tortable law is in the purposeful legal education of a person, that is, by means of 

educational means provided for by the rules of administrative-tortable law (for 

example, making an oral remark with minor significance of the offense or 

applying to the juvenile measures of an educational nature provided for in article 

24 -1 Ukrainian Code of Administrative Offences). 
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It has been proved that the restorative function of administrative-tortable 

law is to restore the legal status of the subject of law that existed prior to the 

commission of an administrative offense. As a result of the use of the means 

provided for by the administrative-tortable law, the subject of rights again 

becomes the owner of the rights that he was deprived of, his property is returned 

to him, his name is rehabilitated to society, etc. 

It has been substantiated that the compensatory function of administrative-

tortable law is to compensate a person for the harm that was caused to him/her 

as a result of the commission of an administrative offense. Despite the fact that 

in a result of the commission of an administrative offense sometimes property 

and morality is damaged, the current administrative-tortable law provides only a 

mechanism for compensation of property damage, which in practice does not 

work, which testifies to the ineffectiveness of the implementation of the 

compensatory function of administrative and tort law. 

Key words: administrative responsibility, administrative-tortable law, 

administrative-tortable relations, legal institution, administrative law system, 

administrative-tortable law functions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Переосмислення та оновлення положень 

доктрини адміністративного права поставило перед сучасними 

дослідниками низку концептуальних завдань, які пов’язані із: визначенням 

системи адміністративного права, яка б відповідала реаліям сьогодення та 

оперативно реагувала б на зміни, що відбуваються у житті суспільства; 

уточненням предмету адміністративно-правового регулювання, що 

важливо для визначення місця і ролі адміністративного права в системі 

права України та для визначення його синергетичних властивостей як 

галузі права; напрацюванням правового інструментарію, який би 

створював умови для ефективного адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин і забезпечував реалізацію та захист прав 

і свобод людини та громадянина, тощо. Одним із таких концептуальних 

завдань є визначення функцій адміністративного та адміністративно-

деліктного права.  

Вирішення цього завдання ускладнюється тим, що юридична наука 

пропонує широкий спектр думок щодо понять «функція», «функція права», 

а також стосовно системи функцій права та критеріїв її розбудови. 

Питання визначення функцій права та їх класифікації є одним із головних 

у сучасній теорії держави і права. Порушуючи питання щодо розвитку 

національної системи права в цілому або окремих її елементів зокрема, 

обов’язково виникає проблема визначення функцій права. Вирішення ж 

цієї проблеми покликане не лише розкрити суть права чи роль кожного із 

його елементів у загальній системі, а й визначити цілі, засоби, форми 

правового впливу на суспільні відносини. 

Адміністративно-деліктне право у статусі правового інституту 

адміністративного права є одним із елементів національної системи права, 

а тому розкриття його сутності, ролі у загальній системі права, специфіки 
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правового впливу на суспільні відносини не можливе без визначення його 

функцій.  

Історії розвитку адміністративного права відомі випадки, коли 

функції адміністративного права підмінялися функціями державного 

управління і виконавчої влади. Це спотворило сприйняття у суспільстві 

значення і ролі адміністративного права, яке в середині ХХ століття 

почало обслуговувати не потреби і прагнення суспільства, а потреби 

держави з яскравим превалюванням інтересів держави над інтересами 

суспільства та окремої людини. З переходом до людиноцентриської 

концепції адміністративного права виникла потреба кореляції функцій 

адміністративного права, перегляду та переосмислення його системи, а 

разом з тим і потреба перегляду значення і місця адміністративно-

деліктного права в системі права України. З цього погляду виняткової 

наукової значущості набуває всебічний аналіз джерел, які заклали основу 

сучасного розуміння і розвитку системи функцій права, адміністративного 

права та адміністративно-деліктного права.  

Характеризуючи стан наукового розроблення питань функцій 

адміністративно-деліктного права у сучасній юридичній науці, слід 

виділити щонайменше три комплекси джерел. По-перше, це дослідження, в 

яких порушуються питання функцій права в цілому та проблематика 

реалізації даних функцій на галузевому рівні: А. І. Абрамов, С. С. 

Алексєєв, В. В. Лазарев, С. Л. Лисенков, О. В. Малько, М. М. Марченко, 

М. І. Матузов, М. В. Новіков, А. В. Поляков, В. М. Протасов, Т. М. Радько, 

І. М. Ситар, О. В. Сурілов, В. В. Сухонос та ін. По-друге, це праці, в яких 

досліджуються особливості сучасної трансформації предмету 

адміністративного права, його системи, цілі адміністративно-правового 

регулювання, а також пропонуються авторські концепції щодо системи 

функцій адміністративного права. Найважливішими серед цієї групи 

джерел стали праці таких авторів: В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко, Ю. П. 

Битяк, А. С. Васильєв, Д. Д. Галліган, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко, Є. 
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В.  Курінний, П. С. Лютіков, А. А. Манжула, Р. С. Мельник, Д. М. 

Овсянко, Ю. В. Пирожкова, В. В. Полянський, Ю. М. Старілов, С. Г. 

Стеценко, В. А. Юсупов та ін. По-третє, це праці, в яких досліджуються 

адміністративно-деліктні правові явища та висловлюються думки щодо 

місця адміністративно-деліктного права в системі права України. Варто, 

зокрема, згадати такі імена як: А. Б. Агапов, Д. М. Бахрах,  Л. В. Коваль, В. 

К. Колпаков, О. М. Крамник, Д. М. Лук’янець, Р. В. Миронюк, А. П. 

Шергін та ін.  

Разом з тим, в юридичній літературі відсутні комплексні праці, які 

присвячені функціям адміністративно-деліктного права. Напрацювання ж 

представників теорії права і адміністративного права є, по-перше, 

суперечливими за змістом, по-друге, не враховують специфіку предмету, 

цілей і правових засобів адміністративно-деліктного правового 

регулювання. Існує нагальна потреба розвитку теорії функцій 

адміністративно-деліктного права з огляду на його роль як всередині 

системи права, так і зовні при правовому регулюванні однорідної групи 

суспільних відносин. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Роботу виконано в рамках планів наукових досліджень Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова «Дослідження механізму 

реалізації прав і свобод людини та громадянина в публічному і приватному 

праві»  (номер державної реєстрації 0118U001224). Тема дисертації 

відповідає Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим Постановою Президії 

НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним 

напрямам кандидатських і докторських дисертацій за юридичними 

спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії НАПрН України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11. 
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Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні місця і функціонального призначення адміністративно-

деліктного права в системі права України, у розробці з врахуванням 

сучасних наукових досліджень теорії функцій адміністративно-деліктного 

права та у вдосконаленні на цій підставі положень чинного 

адміністративно-деліктного законодавства. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

– визначити сутність поняття «система права» та основні наукові 

підходи щодо її елементів з огляду на необхідність уточнення місця 

адміністративно-деліктного права в системі права України;  

– розкрити зміст представлених в юридичній літературі підходів 

щодо місця адміністративно-деліктного права в системі права України та 

визначити критерії, що дозволяють розглядати адміністративно-деліктне 

право як правовий інститут сучасного адміністративного права;  

– охарактеризувати предмет, метод, способи і типи адміністративно-

деліктного правового регулювання, а також специфіку правового статусу 

суб’єктів адміністративно-деліктних правовідносин;  

– розкрити зміст понять «функція» і «функція права» як 

категорій юридичної науки з метою подальшої характеристики функцій 

адміністративно-деліктного права;  

– визначити періодизацію розвитку наукової думки щодо функцій 

адміністративного і адміністративно-деліктного права та коло теоретичних 

проблем, які негативно впливають на рівень досліджень функцій 

адміністративно-деліктного права;   

– охарактеризувати методологічні підходи щодо дослідження 

функцій адміністративно-деліктного права та на підставі цього 

запропонувати авторське визначення функцій адміністративно-деліктного 

права;  
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– розкрити зміст і взаємозв’язок структурних елементів функцій 

адміністративно-деліктного права;   

– окреслити критерії класифікації функцій права та на підставі 

цього визначити систему функцій права взагалі та систему функцій 

адміністративно-деліктного права зокрема; 

– розкрити зміст та особливості реалізації установчої і 

правозахисної (процесуальної) функцій адміністративно-деліктного права; 

– визначити зміст та особливості реалізації обмежувальної та 

каральної функцій адміністративно-деліктного права; 

–  охарактеризувати зміст і особливості реалізації 

профілактичної (превентивної) та виховної функцій в межах 

адміністративно-деліктного права; 

– розкрити зміст та особливості реалізації правовідновлювальної 

та компенсаційної функцій адміністративно-деліктного права. 

Об’єктом дослідження є функції адміністративно-деліктного права 

як явище правової дійсності. 

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти функцій 

адміністративно-деліктного права. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, 

достовірність результатів дослідження забезпечено використанням 

сукупності філософських, загально та спеціально наукових методів, які 

використовуються в юридичних дослідженнях. Як основний 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, завдяки якому здійснено загальнотеоретичне дослідження 

системи права, функцій права, адміністративно-деліктного права та 

функцій адміністративно-деліктного права (розділи 1, 2, 3, 4). Логіко-

семантичний метод використано для дослідження дефініцій 

адміністративного та адміністративно-деліктного права, які в сукупності 

допомагають розкрити сутність функцій адміністративно-деліктного права 
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(підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1), зокрема з’ясовано сутність термінів 

«система адміністративного права», «адміністративно-деліктне право як 

правовий інститут адміністративного права» (підрозділи 1.2, 1.3), «функції 

адміністративно-деліктного права», «структурні елементи функцій 

адміністративно-деліктного права» (підрозділи 2.2, 2.3), «цілі 

адміністративно-деліктного правового регулювання (підрозділ 3.1).  

Методи моделювання, аналізу та синтезу були використані для 

розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства (розділ 4). Метод 

групування та системно-структурний підхід допомогли з’ясувати 

внутрішню структуру системи права та адміністративного права, 

визначитись з системою функцій адміністративно-деліктного права і 

здійснити їх класифікацію (підрозділ 3.2).  

Специфіка досліджуваного об’єкту, його комплексний характер 

передбачає застосування цілого ряду наукових підходів: 

фундаментального, органічної єдності теорії й практики, поєднання 

критичного і раціонального, порівняльно-ретроспективного, єдності 

логічного та системного підходів. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності адміністративно-юрисдикційних органів, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, яке присвячене визначенню місця і 

функціонального призначення адміністративно-деліктного права в системі 

права України, розробці з врахуванням сучасних наукових досліджень теорії 
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функцій адміністративно-деліктного права та вдосконаленню на цій підставі 

положень чинного адміністративно-деліктного законодавства. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення і 

висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

– на основі аналізу наукових джерел щодо системи права, критеріїв 

диференціації права та елементів її внутрішньої будови сформульовано 

принцип, за яким слід будувати внутрішню вертикальну структуру права – 

«кількість критеріїв збільшується при визначенні кожного наступного 

нижчого рівня в складній вертикальній системі». За цим принципом в 

системі права виділяється п’ять рівнів, кожен з яких характеризується 

певним набором критеріїв диференціації права. Це дозволило визначитись 

з місцем адміністративно-деліктного права в системі права України, яке в 

юридичній літературі зазвичай характеризують як галузь права, підгалузь 

права та правовий інститут адміністративного права;   

– на підставі аналізу управлінської, сервісної та поліструктурної 

концепцій адміністративного права визначено місце адміністративно-

деліктних відносин в предметі адміністративно-правового регулювання та 

запропоновано детальний перелік суспільних відносин, які охоплюються 

предметом сучасного адміністративно-деліктного права. Це дозволило, по-

перше, провести чітку межу між суспільними відносинами, які 

регулюються нормами матеріального та процесуального адміністративно-

деліктного права, і, по-друге, встановити тісний зв’язок між предметом та 

функціями адміністративно-деліктного права; 

– запропоновано розглядати функції адміністративно-деліктного 

права як єдність трьох самостійних понять – «цілі правового 

регулювання», «правові засоби досягнення цих цілей» та «результат, який 

був отриманий і який повинен відповідати поставленим цілям». Це 

дозволило сформулювати визначення функцій адміністративно-деліктного 

права, яке відрізняється від традиційних поглядів на зміст функцій права, а 
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також розглядати функції адміністративно-деліктного права не тільки в 

теоретичній площині, як це відбувається сьогодні в теорії 

адміністративного права, а й в практичній площині, включаючи 

правотворчу і правозастосовну сфери;  

– визначено цілі, засоби і результат адміністративно-деліктного 

правового регулювання як елементи змісту функцій адміністративно-

деліктного права. Це дозволило, по-перше, встановити існуючі 

взаємозв’язки і взаємовплив кожного із зазначених елементів, по-друге, 

визначитись з критеріями ефективності та якості реалізації функцій 

адміністративно-деліктного права та, по-третє, виявляти недоліки в 

правовому регулюванні і запропонувати шляхи їх вирішення; 

– на підставі аналізу системи функцій права та адміністративного 

права сформульовано авторський підхід до системи функцій права і до 

видів функцій адміністративно-деліктного права. Запропонована система 

функцій права дозволила, по-перше, пояснити відмінності, які існують між 

функціями, що притаманні всій системі права, та функціями, що 

характеризують окремий правовий інститут, по-друге, визначитись з 

переліком функцій, які реалізує сучасне адміністративно-деліктне право 

(установча, обмежувальна, профілактична, каральна, компенсаційна, 

правовідновлююча, правозахисна, виховна); 

– визначено відмінності між функціями адміністративно-

деліктного права як правового інституту адміністративного права, 

функціями науки адміністративно-деліктного права та функціями 

навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне право», які в наукових 

джерелах часто ототожнюються. Це дозволило теоретико-пізнавальну 

(онтологічну), евристичну, прогностичну, практично-прикладну, 

методологічну та системотворчу функції віднести до функцій науки 

адміністративно-деліктного права, а інформативну, освітню, виховну 

(педагогічний аспект), професійно-розвиваючу – до функцій 

адміністративно-деліктного права як навчальної дисципліни;   
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– у контексті співвідношення наукової термінології та 

юридичної термінології визначено роль установчої функції в процесі 

закріплення понять, напрацьованих наукою адміністративно-деліктного 

права, в національне законодавство з питань адміністративної 

відповідальності. Наголошено, що установча функція адміністративно-

деліктного права полягає у створенні науково-обґрунтованого і цілісного 

за своїм змістом правового регулювання шляхом впровадження у 

нормативну площину наукової термінології, основних ідей (принципів), 

довгострокових та короткострокових орієнтирів правового впливу і 

діяльності органів (цілі і завдання) тощо. 

удосконалено: 

– теоретичні положення щодо правозахисної (процесуальної) функції 

адміністративно-деліктного права, у зв’язку з чим запропоновано зміни до 

положень КУпАП, які стосуються питань вдосконалення спрощеного 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, забезпечення 

рівності процесуальних прав для учасників, заінтересованих в результатах 

розгляду справи, тощо; 

– наукові положення щодо обмежувальної функції 

адміністративно-деліктного права, у зв’язку з чим запропоновано зміни до 

положень КУпАП, які стосуються перегляду системи адміністративних 

правопорушень з огляду на виникнення в національному праві інституту 

кримінальних проступків; 

– теоретичні положення щодо каральної функції 

адміністративно-деліктного права, у зв’язку з чим запропоновано зміни до 

положень КУпАП, які стосуються вдосконалення системи 

адміністративних стягнень. Підкреслено, що існуюча системи 

адміністративних стягнень перевантажена, по-перше, стягненнями, які не 

застосовуються на практиці, по-друге, стягненнями, які не мають 

виховного і превентивного ефекту;  
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– наукові положення щодо компенсаційної функції 

адміністративно-деліктного права, у зв’язку з чим запропоновано зміни до 

положень КУпАП, які стосуються механізму відшкодування шкоди, 

заподіяної в результаті вчинення адміністративного правопорушення;  

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо суб’єктів адміністративно-деліктного 

права та їх правового статусу, зокрема розкрита специфіка суб’єктів 

матеріального адміністративно-деліктного права, адже із-за того, що 

адміністративно-деліктне право одночасно є синтезом матеріальних і 

процесуальних норм, аналіз правового статусу суб’єктів адміністративно-

деліктного права зводиться в наукових джерелах виключно до 

характеристики процесуальних прав та обов’язків суб’єктів і учасників 

провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

– положення про метод адміністративно-деліктного правового 

регулювання, який визначено як сукупність правового інструментарію (в 

основному способів і типів правового регулювання), за допомогою якого 

адміністративно-деліктне право здійснює цільовий вплив на однорідну 

групу суспільних відносин;  

– положення про цілі адміністративно-деліктного права, зокрема 

запропоновано критерії їх класифікації з врахуванням загальних підходів 

щодо цілей адміністративно-правового регулювання. Це дозволило цілі 

адміністративно-деліктного права розглядати в двох аспектах: 1) у відриві 

від поняття «функція», тобто як кінцевий результат, якого прагнуть 

досягти суб’єкти правотворчої діяльності, закріплюючи відповідні 

адміністративно-правові норми в національному законодавстві; 2) в 

прив’язці до поняття «функція», тобто як елемент змісту функцій 

адміністративно-деліктного права; 

– теоретичні положення щодо профілактичної (превентивної) 

функції адміністративно-деліктного права, у зв’язку з чим було звернуто 
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увагу на відсутність дієвих механізмів в КУпАП щодо профілактики 

адміністративних правопорушень;  

– наукові положення щодо виховної функції адміністративно-

деліктного права, у зв’язку з чим було звернуто увагу на декларативність 

норм КУпАП, які забезпечують реалізацію виховної функції 

адміністративно-деліктного права.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – при проведенні наукових семінарів, 

наукових досліджень (акт впровадження Запорізького національного 

університету від 05.09.2018, акт впровадження Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова від 04.09.2018, акт впровадження 

Київського національного торговельно-економічного університету від 

18.09.2018); 

– правотворчості – для підготовки пропозицій до діючого 

законодавства України з питань вдосконалення норм адміністративно-

деліктного законодавства та підвищення ефективності нормативного 

забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 

– правозастосовчій діяльності – з метою вдосконалення діяльності 

адміністративно-юрисдикційних органів; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, при викладанні 

лекцій, під час проведення семінарських і практичних занять з дисциплін 

«Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність», 

«Адміністративно-деліктне право» (акт впровадження Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова від 13.09.2018, акт 

впровадження Національної академії внутрішніх справ від 14.09.2018). 
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Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві 

опубліковано науково-практичний коментар до Законів України «Про 

прокуратуру», «Про міліцію», «Про адвокатуру» (2008 р.) (здобувачу 

належить коментар до розділу ІІІ «Прокурорський нагляд» Закону «Про 

прокуратуру» та  до розділу ІІ «Обов’язки і права міліції» Закону «Про 

міліцію»); коментар до Закону України «Про міліцію» (2010 р.) (здобувачу 

належить коментар до розділу ІІ «Обов’язки і права міліції»); навчальний 

посібник «Дисциплінарно-деліктне право України» (2016 р.) (здобувачу 

належить підрозділ 9.2 «Процедура притягнення працівників прокуратури 

до дисциплінарної відповідальності»); колективна монографія «Механізми 

публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у 

адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській 

сферах» (2016 р.) (здобувачу належить розділ 2 «Теоретико-методологічна 

характеристика функцій адміністративного права»). У дисертації ідеї та 

розробки, які належать співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 8 науково-практичних 

конференціях: «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. 

Київ, 2013 р.); «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 

2013 р.); «Стратегія і тактика правових реформ: виклики сучасності» (м. 

Київ, 2013 р.); 68-а наукова конференція професорсько-викладацького 

складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова, (м. Одеса, 2013 

г.); «Реформування законодавства України та розвиток суспільних 

відносин в Україні»: питання взаємодії» (м. Ужгород, 2014 р.); «Правове 

забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 

2017 р.); «Актуальні питання та проблеми правового регулювання 
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суспільних відносин» (м. Дніпро, 2017 р.); «Права людини та публічне 

врядування» (м. Чернівці, 2017 р.).   

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені 

у 1 одноособовій монографії, 1 колективній монографії, 2 коментарях до 

Законів України, 23 наукових статтях, з яких 17 опубліковані у виданнях, 

що визнані як фахові з юридичних наук, 6 статей – у зарубіжних наукових 

виданнях, а також у 8 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 12 підрозділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 484 сторінок, 

у т. ч. основного тексту – 439 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 329 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО У 

ЮРИДИЧНО-ГАЛУЗЕВІЙ ПАРАДИГМІ 

 

 

1.1 «Система права» як категорія юридичної науки 

 

 

В юридичній науці не існує більш дискусійного питання як питання 

про систему права та критерії диференціації права на галузі. Перш ніж 

розпочати аналіз сучасної системи права України та спробувати визначити 

місце в цій системі адміністративно-деліктного права, хочемо звернути 

увагу на принципові питання, що пов’язані з розкриттям теми 

дисертаційного дослідження. 

1. Понятійний апарат будь-якої науки (в тому числі теорії держави 

і права, науки адміністративного права) припускає існування достатньо 

розвинутої та цілісної системи наукових понять і категорій. Категорії та 

поняття юридичної науки слід відрізняти від юридичних термінів, які є 

словами та словосполученнями, за допомогою яких в нормативно-

правових актах та інших джерелах права визначаються та закріплюються 

відповідні юридичні поняття.  

Поняття, які використовуються у нашому повсякденному житті, 

можна поділити за ступенем використання у науково-дослідній діяльності 

на наукові та ненаукові. Їх відмінність полягає у наступному: 

– всі наукові поняття відображають певну статичну або 

динамічну об’єктивну, загальноприйняту та пізнану реальність (наприклад, 

«правова система», «система права», «юридична відповідальність» і ін.), 

тоді як ненаукові поняття відображають неочевидну, незагальноприйняту, 

непізнану суб’єктивну реальність (наприклад, «душа», «совість», 

«справедливість», «чесність», «народ» тощо) [158, с. 44];  

– наукові поняття мають певну внутрішню структуру, 
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порівняльну характеристику, а значить конкретику (наприклад, поняття 

«система права», «склад правопорушення», «структура правовідношення» 

і ін.), тоді як ненаукові поняття завжди наповнюються суб’єктивним 

змістом особи, яка це поняття пропонує і використовує (наприклад, 

поняття «справедливе рішення», «негативні наслідки» тощо) [76, с. 66-68]; 

– наукові поняття є еталонними, а тому з ними можна щось 

об’єктивно порівнювати. Саме ці поняття використовуються при 

висловлюванні думок, які несуть в собі об’єктивну інформацію, при 

формуванні наукових теорій, при наведенні аргументів під час наукової 

дискусії, а також при формулюванні нових норм права [315, с. 1]. 

Ненаукові ж поняття не є еталонними. Із цими поняттями не можна нічого 

порівнювати, вони багатозначні та неконкретні. З таких понять побудовані 

вірші, гороскопи, промови політиків та інше [42]; 

2. Наукові поняття, хоча і відображають певну об’єктивну, 

загальноприйняту та пізнану реальність, все ж таки формулюються 

науковцями, які мають своє суб’єктивне бачення щодо правових процесів і 

явищ у суспільстві. Наприклад, О. Е. Чередниченко звертає на це увагу та 

зазначає, що при визначенні понять правових явищ можливе існування 

різних точок зору, в тому числі і суперечливих [315, с. 1].  

В юридичній літературі представлені точки зору щодо поняття 

«система права», які виходять за межі традиційного його розуміння як 

внутрішньої структури права чи як сукупності правових норм [213, с. 713; 

290, с. 385]. Наприклад, О. О. Кононов, запропонував визначати систему 

права як сукупність правовідносин. Тобто система права розглядається 

вченим як юридична модель сукупності суспільних відносин, а 

законодавство – описом даної моделі. Такий висновок вчений робить на 

підставі використання при дослідженні соціальних явищ універсальних 

законів і принципів загальної теорії систем, кібернетики і інформатики 

[105, с. 12-21].  
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В юридичній літературі представлені критичні зауваження щодо 

даної думки [158, с. 227-228]. Зазначається, що таке розуміння системи 

права автоматично потребує перегляду поняття «право в об’єктивному 

розумінні» та інших сталих категорій в теорії держави та права, а також 

звертається увага на те, що не можна розкривати внутрішні взаємозв’язки 

елементів однієї системи за допомогою елементів та понять, що 

характеризують іншу систему, адже норма права є елементом системи 

права, а правовідносини (як, доречи, і норми права), є елементами правової 

системи та виступають елементами механізму правового регулювання. 

 Зі свого боку також хочемо навести аргументи щодо 

неспроможності концепції системи права, яка пропонується у працях О. О. 

Кононова.  

По-перше, право це один із регуляторів суспільних відносин, тобто є 

правилом поведінки людей поряд з іншими регуляторами – звичаями, 

традиціями, корпоративними нормами, нормами моралі і ін. 

Правовідносини ж це вже результат правового впливу на певну групу 

суспільних відносин. По суті, О. О. Кононов ототожнює «засоби» та 

«результат» правового регулювання. Категорія ж «система права» 

спрямована на розкриття складної внутрішньої структури «засобів» 

правового регулювання, а не на розкриття системи існуючих в державі 

правовідносин, як результату правового регулювання.  

По-друге, універсальні закони і принципи загальної теорії систем, 

кібернетики і інформатики, які використовував автор при дослідженні 

соціальних явищ є ефективними в кібернетиці та інформатиці. Що ж 

стосується дослідження соціальних явищ, то в цій сфері, наприклад, можна 

використовувати лише загальні підходи теорії систем до розуміння 

поняття «система» (що, до речі, в подальшому і буде використано в 

дисертаційному дослідженні), і в меншій мірі досліджувати саме право. 

Для цього існує методологія теорії держави та права, яка враховує 

особливості системного підходу при дослідженні правових явищ.         
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На відміну від О. О. Кононова, Р. З. Лівшиць взагалі заявив, що 

право не повинно мати своєї системи, бо вона притаманна лише 

законодавству, а тому слід відмовитися від системи права на користь 

системи законодавства. Він вважає, що проблема диференціації права на 

галузі взагалі зникне в юридичній науці, якщо відмовитись від 

нормативного розуміння права, а галузі виділяти лише в межах системи 

законодавства [124, с. 51-58].  

В юридичній літературі представлені критичні зауваження щодо 

даної думки [61, с. 198-204; 158, с. 228-229]. Так Н. О. Гущина стверджує, 

що система права відображає об’єктивні потреби, базується на спільності 

принципів і конструкцій, які носять сталий характер. У процесі розвитку 

законодавства відбувається переклад загальних об’єктивних 

закономірностей у систему законодавства. Система права, при цьому, 

виступає тим орієнтиром, що визначає побудову й розвиток законодавства. 

Адже максимальна відповідність системи права об’єктивній дійсності, її 

розвиток обумовлює відповідну трансформацію системи законодавства 

[61, с. 198-204]. Сумнів щодо обґрунтованості і доречності поглядів Р. З. 

Лівшиця на систему права та систему законодавства висловив і О. І. 

Миколенко. Він зазначає: «Якщо погодитись з висновками Р. З. Лівшиця та 

взяти на озброєння його науковий підхід, то виникає ціла низка питань, які 

до кінця не вирішені вченим: Чи слід тоді взагалі говорити про існування 

поняття «система права»? Чим керується та на що рівняється у своїй 

діяльності законодавець? Які елементи слід виділяти в системі 

законодавства та за якими критеріями? Чи слід при цьому виділяти в якості 

елементу системи законодавства норму права?» [158, с. 228-229].  

Зі свого боку також хочемо зробити критичні зауваження щодо 

думок Р. З. Лівшиця з приводу системи права.   

По-перше, відмова від галузей права як елементів системи права на 

користь системи законодавства та виділення в цій системі галузей 

законодавства не вирішує проблему внутрішньої структури права. Все 
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рівно виникне проблема поділу існуючої сукупності норм права за якимось 

чітким критерієм та необхідність визначення різних рівнів правового 

регулювання. Це може бути поділ на дві підсистеми – публічне і приватне 

право, з подальшим виділенням елементів меншого рівня – правових 

інститутів та норм права, але необхідність розуміння права як системи 

нікуди не зникне. 

По-друге, система законодавства охоплює собою лише чинні 

нормативно-правові акти, тоді як система права враховує норми права, які 

формально визначені у правових звичаях, юридичних прецедентах та 

нормативних договорах. Не можна звужувати уявлення про право та 

систему права, керуючись виключно особливостями української правової 

системи, яка відноситься до континентальної правової сім’ї та основним 

джерелом права в якій визнається нормативно-правовий акт.  

По-третє, система права і система законодавства тісно 

взаємопов’язані між собою та мають взаємний вплив одна на одну. Але 

погоджуємося з Н. О. Гущиною в тому, що система права є орієнтиром, 

який визначає побудову й розвиток законодавства. Пояснюється це тим, 

що в юридичній науці існує чітке розмежування понять «предмет 

правового регулювання» та «правовідносини». Перше поняття пов’язане з 

суспільними відносинами, які регулюються відповідною галуззю права, а 

також які повинні нею регулюватись, якщо з якихось причин вони не 

врегульовані. Друге ж поняття пов’язане з суспільними відносинами, які 

вже врегульовані відповідною галуззю права та нормами чинного 

законодавства. Тобто поняття «предмет правового регулювання», як один 

із критеріїв диференціації права на галузі, допомагає визначитись і з тими 

суспільними відносинами, які потребують свого правового регулювання, 

але ще не мають такого. Поняття ж «законодавство» та «система 

законодавства» не дають такої можливості. Вони лише констатують, що 

певна група суспільних відносин сьогодні регулюється чинним 

законодавством та є правовідносинами.  
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По-четверте, система права складається об’єктивно, тобто під 

впливом існуючих суспільних відносин (якщо ми не торкаємося питання 

кількості і найменування її елементів), тоді як система законодавства дуже 

часто формується переважно на підставі суб’єктивних чинників 

(лобіювання інтересів в парламенті від певної соціальної групи, які можуть 

не співпадати із загальнонаціональними інтересами, уподобання та 

переконання більшості в парламенті, можливість впливати на 

правотворчий процес спікера та його заступників, тощо). Це один із 

факторів суперечностей, які можуть виникнути і постійно сьогодні 

виникають між системою права та системою законодавства. Система права 

вимагає досягнення одних орієнтирів, які обумовлені об’єктивними 

чинниками  (цього вимагають суспільні відносини, які постійно 

розвиваються та видозмінюються), а система законодавства дуже часто 

зорієнтована на досягнення інших цілей, які обумовлені суб’єктивними 

чинниками.     

Схожа з Р. З. Лівшицем думка з приводу системи права 

висловлювалася в юридичній літературі і іншими науковцями. Вони 

стверджують, що галузь не є внутрішньо притаманним підрозділом 

правової тканини, і не складає основну структурну частину системи права, 

що відображає її специфіку. На їх думку, галузей як таких не існує, їх 

створили вчені лише для зручності дослідження права, використання та 

кодифікації норм права. Основним же підрозділом правової тканини є 

норма права [329, с. 92-102]. 

Це дуже цікава думка. Якщо її взяти за основу, то виходить, що 

система права переважно є суб’єктивним утворенням, в якому об’єктивно 

обумовленим елементом є лише норми права, а галузі права, правові 

інститути та інші елементи системи вигадані науковцями в ході науково-

дослідної діяльності. Цю тезу підтверджує у своїх працях і О. В. Сурілов. 

В кінцевому рахунку, зазначає він, система права об’єктивна, оскільки 

вона визначається структурою предмета правового регулювання, тобто з 
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врахуванням суспільних відносин, які в кінцевому рахунку теж носять 

об’єктивний характер. В той же час система права суб’єктивна, по-перше, 

тому що вона є продуктом систематизаційної діяльності людей і, по-друге, 

тому що сам факт систематизації права є суб’єктивним фактором в 

суспільстві [289, с. 218].  

Отже «система права» є науковим поняттям теорії держави та права, 

яке хоча і відображає певну об’єктивну, загальноприйняту та пізнану 

реальність, все ж таки формулюється науковцями, які мають своє 

суб’єктивне бачення щодо правових процесів і явищ у суспільстві, що, в 

свою чергу, не виключає існування дискусій у юридичній науці з цього 

питання.      

У межах дисертаційного дослідження неодноразово будуть 

піддаватись критичному аналізу запропоновані в юридичній літературі 

визначення адміністративної відповідальності, функцій адміністративного 

права та адміністративно-деліктного права, визначення предмету 

адміністративного права та предмету адміністративно-деліктного права 

тощо. Все це свідчить про те, що наукові поняття, хоча і є 

загальновизнаними більшістю науковців та еталонними для проведення 

наукових досліджень, для навчання студентів чи для використання у 

правотворчій діяльності, іноді піддаються переосмисленню, змістовному 

уточненню та кореляції, що не виключає виникнення спірних і 

дискусійних визначень правових явищ у юридичній літературі.    

3. Серед наукових понять особливе місце займають наукові 

категорії. Наукові категорії – це найбільш загальні, фундаментальні 

поняття, що являють собою форми та організуючі принципи наукового 

мислення.  Вони мають подвійний дескриптивно-прескриптивний 

характер, тобто є такими, що описують та систематизують минулий досвід 

наукових досліджень, та одночасно диктують напрями майбутніх 

досліджень [158, с. 44]. Таких категорій залишилось не так багато в теорії 
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права та науці адміністративного права. Пояснити це можна наступним 

чином.  

Право, як основний регулятор суспільних відносин, іноді сприяє їх 

розвитку (трансформації чи виникненню нових відносин), але головне 

призначення права – зафіксувати вже існуючі відносини, які склалися в 

суспільстві, та забезпечити їх охорону. А от розвиток права завжди 

залежав і буде залежати від розвитку суспільних відносин. Зміна 

суспільних відносин потребує не тільки адекватного правового 

регулювання, а й перегляду і зміни понять, що використовуються у 

юридичній науці та національному законодавстві. Наприклад, О. О. Івін 

стосовно цього зазначає, що система наукових категорій, хоча і 

формується в межах науки, в кінцевому рахунку виростає з глибин 

культури конкретної епохи і визначається, наприклад, філософією, 

теологією тощо. Перехід від однієї історичної епохи до другої завжди 

супроводжується радикальними змінами  системи наукових категорій [76, 

с. 66-68].  

З 1991 року в Україні відбулися суттєві зміни у адміністративно-

політичній, економічній та соціально-культурній сферах суспільства, що 

не могло не відобразитись як на правовому регулюванні цих відносин, так і 

на наукових категоріях, які використовуються у юридичній науці та 

національному законодавстві. Деякі з понять втратили статус наукових 

категорій в межах юридичної науки чи в межах галузевих юридичних наук 

(наприклад, поняття «державне управління» вже не відноситься до 

категорій адміністративного права), деякі поняття, навпаки, набули статусу 

наукових категорій (наприклад, поняття «публічне адміністрування» є 

категорією сучасного адміністративного права), а деякі категорії і сьогодні 

не втратили своєї актуальності для юридичної науки (наприклад, категорія 

«система права» в юридичній науці і категорія «виконавча влада» в науці 

адміністративного права). Існування наукових категорій свідчить про 

єдність і цілісність науки (в нашому випадку юридичної науки і науки 
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адміністративного права). В той же час, зміни в категоріальному апараті 

науки, які час від часу відбуваються, свідчать про постійне відтворення 

(оновлення) наукового мислення під впливом зовнішніх факторів 

(наприклад, змін у суспільному житті). В юридичній літературі 

підкреслюється, що система наукових категорій являє собою сукупність 

основних понять наукового мислення, їх сталу конфігурацію і зв’язок при 

якому зміна одних елементів тягне за собою зміну інших [158, с. 44]. Ця 

думка є важливою для розуміння значення категоріального апарату для 

розвитку юридичної науки та відповідно вдосконалення положень 

національного законодавства і діяльності суб’єктів правозастосування. 

Наприклад, від того, що ми будемо розуміти під предметом 

адміністративного права, буде залежати зміст інших категорій 

адміністративного права, таких як «адміністративно-правові норми», 

«адміністративно-правові відносини» тощо. Наукова категорія «система 

права» не є виключенням. В залежності від того, що в юридичній науці 

будуть розуміти під системою права, залежить, по-перше, структурне 

сприйняття внутрішньої будови права, по-друге, чітке розуміння значення 

кожного елементу в окресленій системі; по-третє, засвоєння сутності 

взаємозв’язків, які виникають між елементами системи різних рівнів. 

Слід також пам’ятати, що окрім наукових категорій, які формуються 

в межах науки і входять до її категоріального апарату, кожен науковець 

для себе формує свою систему наукових категорій, які допомагають йому 

систематизувати уявлення про право і правові явища. Наприклад, О. О. 

Івін стосовно цього зазначає, що наукові категорії – це ті окуляри, скрізь 

які вчений дивиться на світ і без яких він не здатний сприйняти предмет 

свого дослідження [76, с. 66-68]. Тому в межах юридичної науки 

представлені чисельні наукові концепції, існування яких обумовлено не 

тільки специфічним набором методів наукового пізнання, а й специфічною 

системою наукових категорій окремого суб’єкта дослідження. З цього 

приводу можна згадати управлінську, сервісну, поліструктурну концепції 
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адміністративного права, юрисдикційну та позитивну концепції 

адміністративного процесу, управлінську, публічно-сервісну і 

правозахисну концепції адміністративної відповідальності тощо [12, с. 

167-190; 151, с. 87-88; 129, с. 52-87]. Існування цих концепцій в науці 

адміністративного права обумовлено не тільки специфічним набором 

методів наукового пізнання, а й специфічною системою наукових 

категорій окремого суб’єкта дослідження, який в якості 

системоутворюючої категорії обирав: 

- «державне управління», як це відбулося в межах управлінської 

концепції адміністративного права; 

- «правозастосовну діяльність щодо реалізації матеріальних норм 

права», як це відбулося в межах позитивної концепції адміністративного 

процесу; 

- «юрисдикційну діяльність», як це відбулося в межах юрисдикційної 

концепції адміністративного процесу, тощо. 

Узагальнюючи все вище сказане, слід зазначити наступне: 

по-перше, «система права» відноситься до наукових категорій 

сучасної теорії держави та права, адже відображає певну об’єктивну, 

загальноприйняту та пізнану реальність щодо внутрішньої будови права в 

Україні. Загальні знання про систему права використовуються і при 

дослідженні системи адміністративного права; 

по-друге, конкретизація змісту поняття «система права» відбувається 

науковцями, які мають своє суб’єктивне бачення щодо правових процесів і 

явищ у суспільстві. Це породжує дискусії щодо критеріїв виділення 

елементів в системі права, стосовно їх кількості та найменування; 

по-третє, «система права» є лише теоретичною конструкцією, яка 

допомагає у здійсненні наукових досліджень для системного розуміння 

права, реалізується в правотворчій діяльності, наприклад, при 

систематизації норм права, що регулюють однорідну сферу суспільних 
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відносин, а також використовується в сфері юридичної освіти з метою 

доступного викладу матеріалу студентам. 

  Система права, як теоретична конструкція внутрішньої структури 

права, непостійна не тільки з об’єктивних причин (постійний розвиток і 

зміна суспільних відносин), а й з суб’єктивних причин, до яких 

відносяться: світогляд вченого, що займається даною проблематикою; 

набір методів наукового пізнання, який він обрав для проведення свого 

наукового дослідження; бажання догодити науковому керівнику 

(консультанту) і тому не суперечити його поглядам на систему права 

України та багато інших суб’єктивних причин. 

Тому в юридичній літературі можна знайти дискусії: 

- з приводу елементів системи права. Тобто така система повинна: 1) 

включати тільки три традиційних елемента (галузь права, правовий 

інститут і норму права); 2) включати окрім традиційних і інші елементи 

(наприклад, підсистеми публічного і приватного права, міжгалузеві 

утворення, підгалузі права, підінститути права і ін.); 3) складатися 

виключно із норм права та правових інститутів; 

- з приводу критеріїв диференціації права на галузі та інститути. 

Тобто достатньо при цьому керуватися тільки предметом і методом 

правового регулювання чи необхідно долучити до цього процесу інші 

критерії – цілі, принципи, гарантії правового регулювання тощо?  

- з приводу кількості, видів та найменувань галузей права. В 

результаті дискусій з цього питання в юридичній літературі з’явилося нове 

поняття «комплексна галузь права», яке дозволило у відриві від 

традиційних уявлень про систему права розглядати, наприклад, 

господарське, космічне і екологічне право в якості самостійних її 

елементів. 

У зв’язку з цим, хочемо запропонувати своє бачення сучасної 

системи права України.  



47 

 

На жаль, традиційні критерії диференціації права на галузі, які були 

запропоновані науковцями ще у 50-60-х роках минулого століття (предмет 

і метод правового регулювання), сьогодні є недостатніми для повноцінного 

розуміння внутрішньої структури національного права України. Були 

чисельні намагання в юридичній літературі в якості додаткових критеріїв 

запропонувати цілі, завдання, принципи правового регулювання, правовий 

режим чи юридичну відповідальність, але всі ці пропозиції науковців так і 

залишились на рівні гіпотез чи окремих концепцій. Взагалі сучасна 

українська юридична наука, як ніколи, характеризується безсистемністю, 

адже є намагання запозичити термінологію та окремі правові інститути з 

інших країн світу без врахування існуючих вже здобутків національної 

юридичної науки, ментальних особливостей і рівня культури українців (в 

тому числі правової культури), а також без врахування соціально-

економічного рівня розвитку суспільних відносин в Україні. Сьогодні 

«розбалансовані» (втратили системність) теорія права, теорія 

конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального та інших 

галузей права України. На фоні «слабкості» доктринальних положень 

юридичної науки активізувалися науковці, які пропонують, а іноді 

нав’язують, своє особисте бачення права, системи права та взагалі 

правових явищ у суспільстві. В спеціальній літературі з’явилися праці, в 

яких обґрунтовується існування, наприклад, енергетичного права, 

медичного права, поліцейського права  як галузей права України [109; 

119]. Це яскраво свідчить про втрату системою права України своєї 

основної ознаки – системності.  

Чи можна вирішити цю проблему? Наприклад, А. В. Поляков 

зазначає, що проблема визначення наукових підстав для виокремлення 

галузей права до цього часу не вирішена і навряд чи буде вирішена взагалі 

як наукова проблема (в традиційному розумінні). Вирішальне значення для 

віднесення будь-якої сукупності норм до галузі права, на думку вченого, 

має їх інтерпретація з точки зору соціальної значимості [213, с. 718]. 
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Погоджуємося з А. В. Поляковим в тому, що остаточно вирішити цю 

проблему не можливо, але в юридичній науці повинна бути представлена 

домінуюча (основна, базова) концепція, яка б пояснювала всі існуючі 

сьогодні суперечності щодо внутрішньої структури права України. Така 

концепція необхідна для єдиного викладання основ з теорії права для 

студентів вищих навчальних закладів України юридичної спрямованості. 

При цьому допускається, що окремі наукові школи з теорії права чи окремі 

науковці будуть пропонувати свої альтернативні концепції щодо сутності 

системи права та критеріїв диференціації права на галузі. Такий підхід 

буде сприяти конкурентоспроможності наукових концепцій в юридичній 

науці та в цілому її розвитку.   

Наважимося заявити, що сьогодні відсутня домінуюча (основна, 

базова) концепція системи права України. Це можна продемонструвати 

саме по навчально-методичній літературі з теорії держави та права:  

1. Традиційний підхід (концепція) до системи права, який склався в 

50-60-х роках минулого століття, виділяє серед структурних елементів цієї 

системи три рівні: перший рівень це норми права, другий – правові 

інститути, і третій найвищий рівень – галузі права (С. С. Алексєєв, В. С. 

Афанасьєв, В. В. Лазарев, М. С. Кельман, О. В. Малько, М. І. Матузов, О. 

Г. Мурашин, Н. М. Хома і ін.) [196, с. 136; 294, с. 395-397;80, с. 372-375; 

289, с. 212; 14, с. 63-69]. До недоліків цього наукового підходу у сучасних 

умовах державотворення та розвитку права України відносяться: 

- традиційний підхід (концепція) до системи права не відповідає на 

питання: «Яке  місце у системі права України займають публічне і 

приватне право?». Можливо поділ права на публічне і приватне право 

взагалі ніякого відношення до елементів структури системи права не має? 

На жаль, традиційний підхід до системи права на це запитання відповіді не 

дає. Існування публічного і приватного права представниками цієї 

концепції або повністю ігнорується [196, с. 136], або іноді вказується на 

недоречність поділу права на ці дві підсистеми, адже є зручний і 
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витриманий часом поділ права на галузі [80, с. 373], або ж ця проблема 

розглядається виключно у контексті поділу галузей права на види, де і 

виділяються публічні, приватні та змішані галузі права [14, с. 67]; 

- традиційний підхід (концепція) до системи права не конкретизує 

статус таких утворень як «підгалузі права» та «підінститути права». 

Сьогодні важко уявити будь-яке дослідження, яке б не зосереджувалось 

виключно на проблематиці окремого підінституту чи не охоплювало 

собою проблематику однієї з підгалузей права України. Чи мають ці 

утворення взагалі право на існування в структурі системи права України? 

На жаль, традиційний підхід до системи права на це запитання відповіді не 

дає.        

- традиційний підхід (концепція) до системи права або зовсім ігнорує 

існування, так званих, міжгалузевих утворень, які сьогодні є 

розповсюдженими в національному праві (комплексні галузі права, 

міжгалузеві інститути тощо), або ж розглядає їх виключно у контексті 

класифікації галузей права. Вважаємо, що пояснення правової природи 

міжгалузевих утворень та їх місця у сучасній системі права України є 

одним із важливих і першочергових завдань теорії держави та права. 

Представники ж традиційного підходу до системи права взагалі не 

конкретизують статус таких утворень в системі права. Це викликає 

сумніви щодо доречності існування даного наукового підходу (концепції) в 

межах теорії держави та права, адже він не відповідає на багато 

проблемних питань сьогодення.    

2. Розширений підхід (концепція) до визначення елементів в 

системі права, представники якого не переймаючись проблемою 

визначення рівнів в системі права пропонують лише розширений перелік її 

структурних елементів. До таких елементів відносять: норми права; 

правові інститути; субінститути; галузі права; підгалузі права (В. В. 

Борисов, Н. В. Вітрук, В. Н. Карташов, М. Н. Марченко, Л. С. Явич) [195, 

с. 333; 296, с. 396-397].            
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До недоліків цього наукового підходу у сучасних умовах 

державотворення та розвитку права України можна віднести: 

- розширений підхід (концепція) до визначення елементів в системі 

права, на жаль, чітко не виділяє рівні в структурі системи права. 

Зазначається, що норма права є первинним елементом, але інші рівні чітко 

не визначені. Йде мова лише про характеристику окремих елементів такої 

системи – правових інститутів, субінститутів, галузей та підгалузей права. 

Існування багаторівневої структури сучасного права України очевидна. Є 

лише необхідність її наукового обґрунтування, а саме, визначення 

критеріїв її побудови та закономірностей взаємозв’язків між різними 

рівнями системи та різними елементами цієї ж системи. На жаль, в межах 

запропонованого наукового підходу відповіді на поставлені питання 

відсутні; 

- розширений підхід (концепція) до визначення елементів в системі 

права частково розкриває природу та статус таких міжгалузевих утворень 

як субінститути. При цьому ігнорується існування так званих комплексних 

галузей права, про доречність виділення яких в якості елементів системи 

права достатньо говорилось в юридичній літературі радянського періоду 

[62; 204; 214; 242; 133], вже не кажучи про сучасну юридичну літературу 

[252, с. 110; 80, с. 375; 290, с. 385-392];       

- представники розширеного підходу до системи права взагалі не 

конкретизують статус таких утворень в системі права як публічне і 

приватне право. Це говорить про існування слабких місць в даному 

науковому підході, адже він не відповідає на всі проблемні питання 

сьогодення.    

 3. Комплексний підхід (концепція) до системи права, який 

сьогодні є розповсюдженим в теорії держави та права, але ще не отримав 

статусу домінуючої (основної, базової) концепції системи права України. 

Представники цієї концепції заявляють, що є багато критеріїв, за якими 

можна класифікувати норми права. Ці критерії іноді можна 
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використовувати і при характеристиці внутрішньої структури права. 

Наприклад, за характером і змістом впливу норм права на суспільні 

відносини в системі права можна виділити дві групи (підсистеми) – норми 

регулятивного і охоронного права. В залежності від того, на засадах 

рівності сторін чи субординації будуються суспільні відносини, які 

регулюються нормами права, в системі права можна виділити дві групи 

(підсистеми) – норми приватного та публічного права. За змістом норм 

права в системі права можна виділити дві групи (підсистеми) – норми 

матеріального і процесуального права. Далі представники цієї концепції 

заявляють, що найбільш поширеним є об’єднання норм права у певні 

угрупування на основі особливостей предмету і методу правового 

регулювання. У цьому випадку внутрішню структуру права складають – 

норми права, інститути, підгалузі, галузі права та міжгалузеві комплекси 

(до яких відносяться комплексні інститути та інші міжгалузеві утворення, 

що об’єднують норми різних підгалузей та галузей права) (А. М. Колодій, 

В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, В. О. Лучін, В. С. Нерсесянц, М. М. 

Рассолов, О. Ф. Скакун, В. В. Сухонос) [298, с. 199; 295, с. 256-259; 273, с. 

260, 266; 290, с. 385-392; 126, с. 172-176; 241, с. 328-331; 213, с. 713-719].  

Ця концепція найбільш повно розкриває особливості внутрішньої 

будови права, намагаючись пояснити, по-перше, її багаторівневу 

структуру, по-друге, статус у цій системі підгалузей права, по-третє, 

правову природу і статус у системі права міжгалузевих утворень. При 

цьому більшість представників даної концепції намагаються не оперувати 

терміном «комплексна галузь права», підкреслюючи таким чином, що 

поняття «галузь права» має свої чітко визначені в юридичній науці ознаки, 

якими не завжди характеризуються чисельні міжгалузеві утворення. Разом 

з тим, представники комплексного підходу продовжують опиратися у своїх 

дослідженнях на критерії диференціації права на галузі, які були 

запропоновані ще в середині минулого століття. Наприклад, С. С. Алексєєв 

стосовно цього зазначає, що, на жаль, і сьогодні сучасна наука начебто 
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розпрощавшись з догмами радянських часів з питань правової системи і 

системи права та повернувшись до ідей публічного і приватного права, 

постійно оперує ідеологічно гіперболізованим уявленням про «предмет 

правового регулювання» [14, с. 65].  

При визначенні внутрішньої багаторівневої структури, на нашу 

думку, важливо враховувати наступний принцип – «з кожним наступним 

рівнем системи права (від найвищого до найнижчого) повинна зростати 

кількість критеріїв визначення елементів кожного із рівнів». Сьогодні ж 

внутрішня структура національного права будується за іншим принципом 

– для виділення галузей права використовують два критерії (предмет і 

метод правового регулювання), а для підгалузей, правових інститутів та 

більшості міжгалузевих утворень лише один критерій (предмет правового 

регулювання). В чому сенс тоді існування підгалузей і правових 

інститутів? Існування цих елементів в системі права повинне бути 

обґрунтоване окрім предмету правового регулювання іншими додатковими 

критеріями, які б розкривали специфіку кожного із них в системі права та в 

системі відповідної галузі права. Якщо з цих позицій підходити до системи 

права та сучасних уявлень про неї в юридичній літературі, то виникають 

сумніви щодо існування повноцінної системи права. Мова скоріш за все 

йде про сконструйовану за певним критерієм сукупність елементів, яка в 

повній мірі не відповідає всім вимогам повноцінної функціональної і 

ефективної системи.          

4. Традиційно-комплексний підхід (концепція), який об’єднує в собі 

ознаки, що притаманні як традиційному, так і комплексному 

підходам. Комплексність представників цієї концепції полягає в тому, що 

не заперечується існування поділу системи права за іншими критеріями 

ніж предмет і метод правового регулювання. Так вказується на можливість 

поділу системи права на дві групи (підсистеми) норм – матеріальне і 

процесуальне право. Також не виключається можливість виділення в 

системі права України на підставі особливостей предмету і методу 
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правового регулювання двох підсистем – публічного і приватного права. 

Традиційність же проявляється у тому, що до елементів структури системи 

права представники цієї концепції відносять лише три елементи – норму 

права, правовий інститут та галузь права (А. С. Васильєв, І. В. 

Борщевський, В. В. Іванов) [299, с. 171]. Тобто підгалузі права та 

міжгалузеві утворення не розглядаються представниками даної концепції в 

якості самостійних елементів системи права. Об’єднуючи в собі 

традиційний та комплексний підходи до визначення системи права, цій 

концепції притаманні майже всі недоліки двох зазначених концепцій: 1) не 

конкретизує статус таких утворень як «підгалузі права» та «підінститути 

права»; 2) не пояснює існування, так званих, міжгалузевих утворень; 3) не 

пропонує чітких критеріїв визначення рівнів та елементів в системі права, 

які дозволили б говорити про неї як про «систему», а не як сукупність 

елементів, розташованих за певним критерієм.  

Як бачимо, жоден із запропонованих підходів (концепцій) щодо 

визначення системи права не є ідеальним та має багато недоліків, 

основним з яких є – відсутність логічного і обґрунтованого пояснення 

існування кожного із рівнів та кожного із елементів системи права.  

Будь-яка складана система, яка має внутрішню вертикальну 

структуру, будується за одним із двох принципів – 1) «кількість критеріїв 

зменшується при визначенні кожного наступного нижчого рівня в 

складній вертикальній системі»; 2) «кількість критеріїв збільшується при 

визначенні кожного наступного нижчого рівня в складній вертикальній 

системі». 

1. Кількість критеріїв зменшується при визначенні кожного 

наступного нижчого рівня в складній вертикальній системі. Яскравим 

прикладом саме такого підходу до визначення елементів внутрішньої 

структури є поняття «склад правопорушення». Склад правопорушення – це 

система обов’язкових об’єктивних і суб’єктивних ознак діяння, 

сконструйованих за чотирма підсистемами (їх в науці кримінального права 
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традиційно називають «елементами»), додаткові характеристики яких 

передбачені в диспозиціях норм законодавства, що встановлює юридичну 

відповідальність [151, с. 37]. Тобто вся система являє собою сукупність 

обов’язкових ознак діяння, які повинні відповідати наступним критеріям: 

- включати ознаки лише тих суспільних відносин, які охороняються 

національним законодавством, яким правопорушення завдає шкоди і які 

групуються за родовими і видовими характеристиками; 

- включати лише ті ознаки, які характеризують саме протиправне 

діяння (дію або бездіяльність), його наслідки, причинно-наслідковий 

зв’язок між діянням і наслідками, спосіб, час, місце, знаряддя, засоби і 

обстановку вчинення протиправного діяння;  

- включати ознаки лише тих осіб, які, по-перше, вчинили 

протиправне діяння, і, по-друге, яких за віком і психічним станом можна 

притягнути до юридичної відповідальності; 

- включати ознаки, які пов’язані з психічним ставленням 

правопорушника до вчиненого ним протиправного діяння і його наслідків, 

а також які характеризують мотиви та цілі вчинення протиправного діяння.  

Отже це критерії, які в цілому висуваються до такої складної системи 

як «склад правопорушення».  

Найвищим рівнем у структурі складу правопорушення є підсистеми 

чи елементи, як їх традиційно називають у юридичній науці, – суб’єкт, 

суб’єктивна сторона, об’єкт, об’єктивна сторона. Наприклад, суб’єктивна 

сторона не відповідає всім критеріям, які притаманні взагалі складу 

правопорушення. Вона являє собою сукупність обов’язкових суб’єктивних 

ознак, які характеризують психічне ставленням правопорушника до 

вчиненого ним протиправного діяння і до його наслідків, а також ознак, які 

характеризують мотиви та цілі вчинення протиправного діяння.  

Наступним рівнем у структурі складу правопорушення є окремі 

характеристики правопорушення (в юридичній літературі їх іменують 

ознаками), які розкривають особливості суб’єкта, суб’єктивної сторони, 
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об’єкта та об’єктивної сторони правопорушення. В межах такої підсистеми 

(елементу) як суб’єктивна сторона складу правопорушення до таких 

характеристик (ознак) відносяться вина, мотив і ціль вчинення 

протиправного діяння. Наприклад, вина характеризує виключно психічне 

ставлення правопорушника до вчиненого ним діяння та його наслідків і не 

торкається характеристики інших психічних станів правопорушника, які 

пов’язані з мотивами і цілями вчинення протиправного діяння. Тобто вина 

як структурна одиниця складу правопорушення не відповідає всім без 

виключення критеріям, які, в цілому висуваються до складу 

правопорушення і в цілому до суб’єктивної сторони складу 

правопорушення.  

Чи можна таким чином підійти до характеристики системи права 

України? Так, це можливо, але тоді доведеться відмовлятися від 

традиційних поглядів на систему права України. Адже сьогодні предмет і 

метод правового регулювання одночасно є критерієм виділення в системі 

права України підсистем публічного і приватного права та галузей права. 

А предмет правового регулювання є критерієм виділення в системі права 

підгалузей, правових інститутів та, навіть, міжгалузевих утворень. Тобто 

принцип визначення елементів внутрішньої структури у складній системі, 

який чудово було реалізовано по відношенню до складу правопорушення, 

сьогодні грубо порушується при характеристиці внутрішньої структури 

системи права.       

До речі, цей принцип логічно вписується в межі вже 

охарактеризованого нами традиційного підходу (концепції) до системи 

права, бо виділяючи в цій системі три елементи, його представники 

аргументують свою позицію наступним чином. Вищий елемент «галузь 

права» виділяється в системі права на підставі двох критеріїв – предмету і 

методу правового регулювання, наступний розташований нижче елемент 

«правовий інститут» виділяється на підставі одного критерію – предмета 

правового регулювання, а норма як базовий елемент існує з об’єктивних 
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причин, а тому ніяких критеріїв для її виділення не потрібно. Тобто з 

кожним нижчим рівнем системи критерії диференціації права 

зменшувалися на один. Але, як вже зазначалося, ця концепція не вирішує 

сьогодні питання про місце в системі права публічного і приватного права, 

а також проблему виникнення чисельних міжгалузевих утворень, які не 

вписуються у класичну систему права.  

Не хочемо поглиблюватися в це теоретичне питання, бо це 

проблематика, яка відноситься до сфери теорії держави і права. Хоча 

переконані в тому, що можна сьогодні запропонувати критерії, які б 

пояснювали сучасну систему права за принципом – «кількість критеріїв 

зменшується при визначенні кожного наступного нижчого рівня в 

складній вертикальній системі».  

2. Кількість критеріїв збільшується при визначенні кожного 

наступного нижчого рівня в складній вертикальній системі. До речі, 

подібний принцип використав у своїх працях Д. М. Лук’янець при 

дослідженні елементів системи адміністративного права. Він зазначає, що 

всі теоретики права солідарні в тому, що галузі права регулюють суспільні 

відносини певного роду, а інститути – виду. Тобто предмет регулювання 

галузі, продовжує Д. М. Лук’янець, співвідноситься з предметом 

регулювання інституту як рід і вид. На підставі цього робиться висновок, 

що предмету регулювання інституту мають бути властиві всі ознаки 

предмету регулювання галузі і, крім того, притаманні додаткові специфічні 

ознаки [130, с. 100].  

Тобто Д. М. Лук’янець намагався знайти критерії, за якими можна 

було б розбити адміністративне право, як галузь права, на правові 

інститути. Тому він не просто звертає увагу на те, що предмет правового 

регулювання правового інституту не виходить за межі галузевого предмету 

правового регулювання та є його видом, а й повинен характеризуватися 

додатковими специфічними ознаками (критеріями). Чим нижче рівень 
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системи адміністративного права – тим більше додаткових специфічних 

критеріїв визначення її елементів.     

Якщо керуватися цим принципом, то в системі права можна 

запропонувати наступні рівні: 

Перший найвищий рівень, який визначається на підставі 

імперативного і диспозитивного методів правового регулювання, 

складається з підсистем публічного і приватного права. Наприклад, С. С. 

Алексєєв зазначає, що адміністративне і цивільне право являють собою дві 

профілюючі галузі права регулятивного плану, бо якраз вони виражають 

дві основні сфери – публічне і приватне право, і відповідно реалізують в 

своїх правових режимах в найбільш яскравому вигляді первинні за своїм 

значенням методи – централізоване і диспозитивне регулювання [14, с. 67].  

Погоджуємося в тому, що адміністративне та цивільне право, як 

галузі права, не поглинають собою повністю публічне і приватне право. 

Вони є лише яскравими прикладами найбільш концентрованого синтезу 

публічно-правових і приватноправових норм.   

Разом з тим, питання визначення критеріїв розмежування публічного 

і приватного права є сьогодні дискусійним та остаточно невирішеним в 

юридичній науці [26, с. 185-187; 27, с. 118-120; 253; 143].    

Наприклад, автори монографії з проблем публічно-правової і 

приватноправової регламентації суспільних відносин, розглядаючи 

критерії поділу права на публічне і приватне право, висловили сумніви 

щодо практичної реалізації даної теорії в реальному житті.  

По-перше, на їх думку, поділ права України на публічне і приватне 

право ускладнений тим, що відсутні критерії, за якими можна було б 

провести чітку межу між публічно-правовими і приватноправовими 

відносинами. Критерії, які пропонуються в юридичній літературі, 

спрацьовують лише на загальнотеоретичному рівні, коли відсутня 

конкретика та деталізація при характеристиці суспільних відносин. Коли ж 

виникає необхідність визначення правової природи конкретної групи 
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суспільних відносин, то в існуючих концепціях розмежування публічно-

правових і приватноправових відносин починають виникати чисельні 

виключення із загального правила. В результаті всі концепції 

розсипаються як картковий будинок, адже в певний момент виключень із 

правила стає так багато, що перестає діяти загальне правило.  

По-друге, на думку авторів монографії, інтерес не можна покласти в 

основу визначення публічних та приватних відносин. Завжди на 

практично-прикладному рівні виникнення, зміни та зникнення суспільних 

відносин існує небезпека підміни публічних інтересів приватними і, 

навпаки, приватних інтересів публічними. У першому випадку мова йде 

про задоволення особистих інтересів одного чи групи публічних 

службовців за рахунок займаної посади і владних повноважень, коли 

приватні інтереси репрезентуються суспільству під виглядом публічних 

інтересів. У другому випадку мова йде про результат ідеологічної обробки 

окремого індивіда чи групи осіб, які на певному етапі починають 

публічний інтерес репрезентувати як свій особистий приватний інтерес. 

Тому традиційні визначення публічного інтересу як загального інтересу 

суспільства, визнаного державою, а приватного інтересу як інтересу 

окремої особи, який визнається і захищається державою, сьогодні є 

методологічно застарілими і потребують нових науково обґрунтованих 

підходів. До того ж повне ігнорування існування державних інтересів, як 

це сьогодні намагаються подати правознавці України, призводить до того, 

що держава, як політико-територіальна організація суспільства, позбавлена 

власних інтересів, хоча, при цьому, визнається суб’єктом правовідносин 

(наприклад, у США та країнах ЄС держава є відповідачем у публічно-

правових спорах, коли громадянин судиться з державою) [143, с. 4-5]. 

Також автори монографії з проблем публічно-правової і 

приватноправової регламентації суспільних відносин зазначають, що не 

зважаючи на суттєві недоліки теорії поділу права на публічне і приватне 

право, вона має певну теоретичну і практичну цінність. Ця теорія сьогодні 
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допомагає визначити роль держави як публічної інституції в житті 

суспільства та встановити межі її втручання в економіку, культуру та інші 

сфери суспільного життя. Тому було запропоновано три освновні критерії, 

за якими можна сьогодні розмежувати між собою публічно-правові і 

приватно-правові відносини: 1) відмінність суб’єктів відносин; 2) 

відмінності у правовому становищі учасників відносин; 3) відмінність в 

методі регулювання суспільних відносин [143, с. 26-36]. 

В першу чергу, на думку авторів монографії, при розмежуванні 

публічно-правових і приватноправових відносин слід враховувати 

відмінності суб’єктів відносин. Для визнання відносин публічно-

правовими необхідно, щоб їх обов’язковим учасником була особа, яка бере 

участь у них для здійснення наданих їй публічно-владних повноважень. До 

публічно-владних повноважень відносяться, по-перше, повноваження, 

якими наділяються органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, по-друге, повноваження, які вправі реалізовувати від 

імені державних органів та органів місцевого самоврядування інші 

суб’єкти (їх посадові особи, організації, яким такі повноваження були 

делеговані, тощо) [143, с. 28]. 

При розмежуванні публічно-правових і приватноправових відносин, на 

думку авторів монографії, також слід враховувати відмінності у правовому 

становищі учасників відносин. На їх думку, публічно-правові відносини 

характеризуються залежністю одних суб’єктів (приватних осіб або 

підпорядкованих органів) від іншого суб’єкта, який наділений публічно-

владними повноваженнями щодо реалізації цими особами їхніх прав 

(повноважень) та виконання обов’язків [143, с. 31].  

І останній критерій, який слід враховувати, на думку авторів 

монографії, при розмежуванні публічно-правових і приватно-правових 

відносин, є відмінність в методах (диспорзитивний і імперативний), 

способах (приписи, заборони, дозволи) і типах (загально-дозвільний, 

спеціально-дозвільний, дозвільно-зобовьязуючий) правового регулювання 
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суспільних відносин [143, с. 32-34].  

Погоджуючись з основними висновками авторів монографії з проблем 

публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин, 

хочемо зазначити наступне. Авторам монографії слід було виділити один 

основний критерій, а саме, відмінність в методі регулювання суспільних 

відносин, де зміст імперативного і диспозитивного методів розкривається 

через уточнення відмінностей суб’єктів публічних і приватних відносин та 

відмінностей у правовому становищі учасників таких відносин. Тобто третій 

критерій (метод правового регулювання) повністю охоплює собою і два 

перших критерія (відмінність суб’єктів відносин і відмінності у правовому 

становищі учасників відносин).  

Другий рівень системи права, який визначається на підставі 

предмету і методу правового регулювання, складається з галузей права. 

Тобто в даному випадку мова йде не тільки про імперативний та 

диспозитивний методи правового регулювання, а й про способи і типи 

правового регулювання. Саме ці критерії дозволяють говорити про 

існування в системі права України конституційного, адміністративного, 

цивільного, цивільного процесуального, кримінального, кримінального 

процесуального та інших галузей права. Всі вони мають свій специфічний 

предмет правового регулювання та специфічний набір способів та типів 

правового регулювання.  

Третій рівень системи права, який визначається на підставі цілей, 

предмету і методу правового регулювання, складається з підгалузей права. 

У кожній галузі права це можуть бути свої специфічні цілі правового 

регулювання. Наприклад, в межах адміністративно-правового регулювання 

можна виділити три цілі, які не поглинають одна іншу:  

1) закріплення системи органів публічної адміністрації (органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування), 

системи адміністративних прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб, а 

також повноважень органів публічної адміністрації, системи заходів 
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заохочення і адміністративного примусу, а також підстав їх застосування. 

В цьому сенсі можна було б говорити про існування такої підгалузі 

адміністративного права як підгалузь матеріального адміністративного 

права; 

2) закріплення порядку реалізації суб’єктами адміністративного 

права своїх прав і обов’язків у взаємовідносинах з органами публічної 

адміністрації. В цьому сенсі можна було б говорити про існування 

підгалузі процедурного адміністративного права; 

3) закріплення механізму захисту прав суб’єктів адміністративних 

правовідносин. В цьому сенсі можна було б говорити про існування 

підгалузі процесуального адміністративного права.  

Четвертий рівень системи права, який визначається на підставі 

цілей, предмету і методу правового регулювання, специфічного набору 

способів і типів правового регулювання, а також з врахуванням специфіки 

правового статусу суб’єктів, складається з правових інститутів. Керуючись 

цими критеріями в межах адміністративного права вже не можна буде 

виділити, наприклад, інститут принципів адміністративного права чи 

інститут суб’єктів адміністративного права. Дані утворення, які є 

предметом вивчення в межах навчального курсу з адміністративного 

права, не можуть претендувати на статус правових інститутів, бо не мають 

чітко визначеного предмету правового регулювання, тобто суспільних 

відносин, які регулює адміністративне право, а тому не можуть мати цілей 

і методів правового регулювання. Традиційними в цьому сенсі правовими 

інститутами адміністративного права нам бачаться наступні інститути: 

службове право, міграційне право, інститут адміністративної 

відповідальності (адміністративно-деліктне право), інститут 

адміністративних послуг, інститут електронного урядування в органах 

публічної адміністрації і ін. Кожен із вище названих інститутів, по-перше, 

має однорідну та чітко визначену сферу суспільних відносин, яку регулює, 

по-друге, переслідує свою чітко сформульовані ціль, по-третє, має всій 
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специфічний набір способів і типів правового регулювання і, по-четверте, 

характеризується особливостями правового статусу суб’єктів 

правовідносин, що обумовлено цілями і способами правового 

регулювання.     

П’ятий рівень системи права, який є базовим елементом, це норма 

права. А тому її можна класифікувати за різними критеріями: за методом 

правового регулювання (публічні і приватні норми); за предметом 

правового регулювання (адміністративні, цивільні, кримінальні тощо); за 

цілями правового регулювання (регулятивні і охоронні норми, матеріальні 

і процесуальні норми, тощо); за правовим статусом суб’єктів (норми, які 

закріплюють статус колективних суб’єктів адміністративного права, та 

норми, які закріплюють статус індивідуальних суб’єктів адміністративного 

права); за юридичною силою нормативно правових актів (норми 

Конституції України, норми законів, норми підзаконних актів) та за 

іншими критеріями.  

Запропонована нами система права України потребує наступних 

додаткових пояснень: 

1) відпадає необхідність виділення в системі права такого 

самостійного елементу як підінститут. Пояснюється це тим, що чіткої і 

постійно існуючої системи правових інститутів ні в одній галузі права не 

існує. Наприклад, в одному випадку говорять про існування правового 

інституту «службове право», в другому – про існування інституту 

заохочення в органах публічного адміністрування, а в третьому – про 

інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

Зрозуміло, що всі три правові інститути в певній частині суспільних 

відносин перекликаються один з одним, і визначити, який із них є 

правовим інститутом, а який всього-на-всього підінститутом, практично не 

можливо; 

2) всі міжгалузеві утворення, які являють собою сукупність правових 

норм, що відносяться до різних традиційних і основоположних галузей 
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права, розглядаємо в якості вторинних правових утворень в системі права. 

Ці правові утворення виділяються за іншими критеріями та принципом ніж 

загальновизнані елементи системи права (галузі, підгалузі і правові 

інститути), а тому не повинні мати назву «комплексна галузь права», 

«комплексний правовий інститут» і ін. Приємно, що в юридичній 

літературі на це звертають увагу і пропонують називати такі правові 

утворення в системі права «комплексними спільнотами» [81, с. 168], 

«міжгалузевими комплексами» [298, с. 200], «правовими консолідаціями» 

[158, с. 242-243] та ін.                    

Наприклад, в юридичній літературі представлена наступна 

аргументація щодо необхідності назви таких правових утворень в системі 

права правовими консолідаціями [158, с. 242-243]. 

По-перше, цей термін допоможе провести чітку межу між галуззю 

права та галуззю законодавства і задовольнити амбіції і претензії 

прибічників та противників існування комплексних галузей права. При 

цьому, правову консолідацію слід розглядати як сукупність (систему) 

правових норм, які відносяться до різних галузей права та об’єднуються 

предметом правового регулювання.  

По-друге, враховуючи той факт, що правова консолідація є 

сукупністю (системою) правових норм, її слід відносити до поняття 

система права і включати до її структури. Але виділяти одночасно 

«правову консолідацію» і «галузь права» в системі права, як елементи, що 

входять до її структури, недоцільно. Пояснюється це тим, що структура 

системи права, яка побудована за критерієм предмету і методу правового 

регулювання, складається з галузей права, правових інститутів та правових 

норм.  Якщо ж критерієм внутрішнього поділу права буде лише предмет 

правового регулювання, який повністю не співпадає з предметом галузей 

права і правових інститутів, то в структурі системи права можна буде 

виділити наступні елементи: 1) правова консолідація; 2) інститути 

правових консолідацій; 3) правові норми. При цьому встановлення чіткого 
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переліку правових консолідацій, як цього потребують галузі права, не 

потрібно. Бо предмет правового регулювання, як вже відмічалось, можна 

теж класифікувати за різними критеріями, наприклад за суб’єктом 

правовідносин (банківське право), об’єктом (житлове право) чи змістом 

правовідносин (інформаційне право, екологічне право) тощо.  

По-третє, консолідації права є вторинними угрупуваннями в системі 

права. Саме з цих позицій слід розглядати, наприклад, інформаційне та 

екологічне право. Вони є правовими консолідаціями, які входять до 

структури системи права в якості вторинних угрупувань, але не є галузями 

права [159, с. 203-206; 154, с. 5-13; 158, с. 242-243].  

Слід погодитись з тим, що комплексні спільноти, міжгалузеві 

комплекси чи правові консолідації не можуть виділятися поряд з 

підсистемами, галузями, підгалузями і правовими інститутами в якості 

первинних елементів системи права. Адже вони не відповідають тим 

загальним критеріям структуризації права, на підставі яких виділяються 

підсистеми, галузі, підгалузі і правові інститути. Але такі правові 

утворення можуть існувати в якості вторинних елементів системи права 

України, де основним критерієм їх виникнення є предмет правового 

регулювання, а тому можливе накладання норм одних комплексних 

утворень на норми інших таких же комплексних утворень (наприклад, 

енергетичне право, природо-ресурсне право, екологічне право, 

природоохоронне право тощо).   

Запропонована в дисертації концепція розуміння системи права та 

критеріїв її побудови, в подальшому буде покладена в основу дослідження 

адміністративно-деліктного права як елементу системи права України та 

системи адміністративного права, а також в основу досліджень функцій 

сучасного адміністративно-деліктного права України.        
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1.2 Наукові дискусії щодо визначення місця адміністративно-

деліктного права в системі права України 

 

Визначившись з загальною проблематикою щодо елементів системи 

права і критеріїв диференціації права на галузі, підгалузі і правові 

інститути, хочемо детально зупинитись на аналізі представлених в 

юридичній літературі точок зору щодо місця адміністративно-деліктного 

права в системі права України.   

В наукових працях можна зустріти думки стосовно того, що: 

1) адміністративно-деліктне право є галуззю права (наприклад, О. М. 

Крамник, В. Н. Ульянова, А. П. Шергін і ін.)  [111, с. 10-11; 308, с. 164; 

320, с. 53]; 

2) адміністративно-деліктне право є підгалуззю адміністративного 

права (наприклад, В. К. Колпаков і ін.) [99, с. 99]; 

3) адміністративно-деліктне право є правовим інститутом 

адміністративного права (наприклад, Ю. П. Битяк, В. В. Коваленко, О. В. 

Кузьменко, Д. М. Лук’янець і ін.) [13; 120; 129, с. 28].  

Кожна з окреслених точок зору має свій набір аргументацій, які і 

хочемо розглянути, та на підставі проведеного аналізу запропонувати своє 

бачення існуючих теоретичних проблем.   

Також переконані, що визначитись з місцем адміністративно-

деліктного права в системі права України можливо лише шляхом 

встановлення його правової сутності. Розкриття ж сутності 

адміністративно-деліктного права, вимагає звернутися не тільки до таких 

традиційних детермінант юридичної науки як предмет і метод правового 

регулювання, а й до поняття «функція права». Саме це поняття, допомагає 

не тільки розмежувати сфери суспільних відносин між галузями права і 

розкрити специфіку правового впливу на них, а й показати зв’язки, що 

склалися в системі права між її елементами (галузями, підгалузями та 
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правовими інститутами). Разом з тим, вирішенню цього складного 

завдання присвячено не тільки даний підрозділ, а й дисертація в цілому.   

Отже в науці адміністративного права немає єдиного підходу щодо 

місця адміністративно-деліктного права в системі права України, що, в 

свою чергу, заважає визначитися з функціональною роллю 

адміністративно-деліктного права як всередині системи права, так і зовні, а 

саме, при правовому впливі на певну групу суспільних відносин. 

Як уже зазначалося, в юридичній літературі адміністративно-

деліктне право іноді розглядається як самостійна галузь права. 

Наприклад, О. М. Крамник стверджує, що адміністративно-

деліктному праву «тісно» в системі адміністративного права, навіть якщо 

його розглядати в якості підгалузі. Аргументує він свою позицію 

наступним чином. 

По-перше, стверджує О. М. Крамник, відсутність простору для 

адміністративно-деліктного права в рамках адміністративного права, 

пояснюється тим, що адміністративне право містить велику кількість 

власних норм, яким теж потрібна «свобода», і вони її отримують в силу 

свого статусу. Без них неможливо зрозуміти навіть основи 

адміністративного права. Адміністративно-деліктне право опиняється 

на «узбіччі» лише в якості одного з методів державного управління [111, с. 

10].  

Дуже спірне твердження, з яким не можемо погодитися з наступних 

причин. 

1. Якщо виходити з основ управлінської або публічно-сервісної 

концепцій адміністративного права, то дійсно виникає питання про те, 

чому суспільні відносини, які пов’язані з підставами і порядком 

притягнення особи до адміністративної відповідальності, включені в 

предмет адміністративного права? 

Адміністративісти Росії, Білорусії і деякі школи адміністративного 

права в Україні продовжують сповідувати у своїх дослідженнях догму про 
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те, що адміністративне право регулює суспільні відносини, які 

складаються в сфері державного управління. При цьому поняття 

«державне управління» має настільки розпливчастий зміст, що постійно 

виникають питання з приводу правової природи управлінських та 

організаційних відносин, які формуються всередині органів місцевого 

самоврядування, а також всередині установ і організацій, заснованих на 

державній формі власності. В управлінській концепції адміністративного 

права постійно відбувається ототожнення двох самостійних понять 

«державне управління» і «державне регулювання», при цьому відсутні 

будь-які чіткі критерії розмежування владних відносин і відносин 

підпорядкування, адміністративно-правових і конституційно-правових 

відносин і ін. Наприклад, адміністративно-деліктні відносини не є 

відносинами підпорядкування, але є владними відносинами. Відносини з 

реєстрації суб’єктів господарської діяльності теж не є відносинами 

підпорядкування, але, при цьому, є владними відносинами. Не зрозуміло 

на якій підставі О. М. Крамник робить висновок про те, що 

адміністративно-деліктні відносини не є відносинами, які складаються в 

сфері державного управління, і відповідно випадають за межі предмета 

адміністративного права. При цьому, відносини з реєстрації суб’єктів 

господарської діяльності, О. М. Крамник впевнено відносить до державно-

управлінських відносин. Тобто чітких критеріїв розмежування 

управлінських та деліктних відносин вчений не пропонує. В цьому сенсі 

потрібно віддати належне вченим України, які починаючи з кінця 90-х 

років минулого століття намагалися уточнити предмет адміністративного 

права, щоб надати йому логічності і системоутворюючих властивостей. 

Публічно-сервісна концепція адміністративного права була 

сформована як противага управлінській концепції і обумовлена бажанням 

вчених України відірватися від спадщини тоталітарного минулого у 

вигляді радянського адміністративного права. На жаль, представники 

публічно-сервісної концепції, захопившись адміністративними 
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правовідносинами з надання адміністративних послуг і забезпечення 

реалізації прав та свобод людини і громадянина, забули про дві інші 

специфічні групи відносин, які є невід’ємною частиною предмету 

адміністративного права: 

- внутрішньо-організаційні відносини, які виникають всередині 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

всередині системи органів державної виконавчої влади. Саме ці відносини 

і визначають природу адміністративного права України; 

- правоохоронні відносини, які виникають у зв’язку із застосуванням 

заходів державного примусу (заходи адміністративного примусу, 

включаючи санкції, які накладаються адміністративними судами, а також 

заходи дисциплінарного примусу, які застосовуються до державних 

службовців). 

Саме тому яскравих представників публічно-сервісної концепції 

адміністративного права назвати сьогодні не можна. Вчені лише звертають 

увагу на те, що адміністративне право, не втративши своєї управлінської та 

правоохоронної сутності, все більше набуває публічно-сервісного 

характеру, адже адміністративно-правове регулювання все більше починає 

охоплювати сферу надання адміністративних послуг фізичним та 

юридичним особам. Навіть В. Б. Авер’янов, який був одним із перших 

послідовників публічно-сервісної концепції адміністративного права в 

Україні, зазначав, що адміністративне право – це аж ніяк не «управлінське 

право», а головним чином «публічно-сервісне право», тобто право, 

спрямоване на обслуговування потреб та інтересів приватних осіб у їхніх 

стосунках з органами публічної адміністрації. Цей акцент і має стати 

домінантою в тлумаченні «адміністративної» природи адміністративного 

права як галузі права [63]. Принципова відмінність, підкреслює В. Б. 

Авер’янов, полягає, у відході від домінування «управлінської» складової 

предмета адміністративного права і визнанні не просто рівноцінною, а 

більш важливою його так званої «публічно-сервісної» складової. Це 
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пов’язане, вважає автор, з етимологією самої назви галузі – 

«адміністративне» право. Адже одним із мовних джерел цієї назви можна 

вважати латинські не тільки «аdministratio» – керування, управління, а й 

«аdministrо» – прислуговую, допомагаю. Інакше кажучи, у назві 

адміністративного права навіть етимологічно присутній зв’язок не тільки з 

«управлінням», а й з «обслуговуванням», «служінням» [4, с. 76-80].   

2. Дуже насторожує і термінологія, яку використовує О. М. Крамник 

для обґрунтування «самостійності» в системі права адміністративно-

деліктного права. Так стверджується, що адміністративно-деліктне право 

має «власні норми, яким потрібна свобода» (скоріш за все «свобода» від 

адміністративного права), і, що сьогодні адміністративно-деліктне право 

«опинилося на узбіччі в якості одного з методів державного управління» 

(скоріш за все «на узбіччі» адміністративного права) [111, с. 10].  

«Власні» норми може мати тільки та галузь права, яка виділена в 

системі права на підставі предмету і методу правового регулювання. Що ж 

відбувається у сучасній системі права України? В системі права стали 

виділяти господарське, екологічне, медичне, енергетичне та інші галузі 

права. Очевидно, що ці галузі не мають свого «власного» предмета 

правового регулювання (адже суспільні відносини, які вони регулюють 

вже врегульовані іншими галузями права) і, як результат, не можуть мати 

«своїх» норм. Наприклад, господарське право в предмет свого правового 

регулювання включає суспільні відносини по реєстрації суб’єктів 

господарської діяльності. Ці ж суспільні відносини виділяються в предметі 

адміністративного права. Виходить, що одні і ті ж суспільні відносини 

входять в предмет двох самостійних галузей права. При цьому в результаті 

адміністративно-правового та господарсько-правового регулювання 

виникає не дві самостійні групи правовідносин, а одна, яка в рівній мірі 

використовується в рамках адміністративного та господарського права. 

Так не має бути. Системі права відомі випадки, коли одні й ті ж суспільні 

відносини регулюються за допомогою різних галузевих методів правового 
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регулювання, як це, наприклад, відбувається з відносинами власності в 

рамках адміністративно-правового та цивільно-правового регулювання. 

Використання різних методів правового регулювання до однієї і тієї ж 

групи суспільних відносин дозволяє, в результаті, говорити про появу двох 

самостійних груп правовідносин, одна з яких складається в рамках 

адміністративного права, а інша – в рамках цивільного права. У 

наведеному ж прикладі з адміністративним і господарським правом 

виникає питання щодо правової природи норм, які регулюють суспільні 

відносини у сфері реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Вони є 

«власними» нормами адміністративного або ж господарського права? 

Тобто знову повертаємося до невирішеної в теорії держави і права 

проблеми виділення критеріїв диференціації права на галузі та розкриття 

сутності поняття «галузь права». 

Також в аргументації О. М. Крамника є певні протиріччя. Спочатку 

він стверджує, що адміністративне право регулює суспільні відносини в 

сфері державного управління, з яких випадають адміністративно-деліктні 

відносини, але пізніше заявляє, що адміністративно-деліктне право 

використовується в рамках адміністративного права як один з методів 

державного управління (мова йде про метод примусу). Тобто, не маючи 

відношення до державного управління, в той же час адміністративно-

деліктне право характеризується О. М. Крамником як один з методів 

державного управління.                          

По-друге, на думку О. М. Крамника, відсутність простору для 

адміністративно-деліктного права в рамках адміністративного права 

пояснюється тим, що адміністративно-деліктне право об’єднує велику 

кількість норм і в цьому сенсі схоже з кримінальним правом, яке є 

самостійною галуззю права. На його думку, кримінальне право втратило б 

свою справжню значимість в системі права, якби його включили в систему 

конституційного права як підгалузь, адже воно охороняє чимало відносин, 

які регулюються конституційним правом [111, с. 10].  
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Дуже спірне твердження, з яким не можемо погодитися з наступних 

причин. Співвідношення адміністративно-деліктного права з 

кримінальним правом в питаннях диференціації права на галузі вважаємо 

не коректним. Завжди дуже важливо визначити функціональне 

призначення галузі права як всередині системи права, так і зовні по 

відношенню до існуючих суспільних відносин. Кримінальне право не 

можна розглядати тільки з точки зору охорони конституційних норм. Дана 

галузь права покликана охороняти всі норми права від правопорушень з 

підвищеним ступенем суспільної небезпеки (конституційні, 

адміністративні, цивільні норми і норми інших галузей права). Тому 

всередині системи права кримінальне право реалізує охоронну функцію, 

тоді як зовні, як регулятор суспільних відносин, кримінальне право 

реалізує установчу, обмежувальну, превентивну, каральну, виховну і інші 

функції. 

У перспективі зміст адміністративно-деліктного права, скоріш за все, 

буде змінюватися, так як в правовій системі України з’явився інститут 

«кримінальних проступків». Поява цього інституту потребує 

переосмислення значення і місця в категоріальному апараті 

адміністративного права поняття «адміністративний проступок», а також 

співвідношення кримінально-караних діянь з адміністративно-караними 

діяннями. Якщо виділити в системі права самостійну галузь права 

«адміністративно-деліктне право», то виникає питання: «Навіщо системі 

права України дві самостійні галузі права, що реалізують охоронну 

функцію?». Адже тоді є сенс об’єднати кримінальне та адміністративно-

деліктне право в одну велику галузь права, яка і буде виконувати всередині 

системи права України охоронну функцію по відношенню до всіх інших 

галузей права (при цьому назва такої галузі не є принциповою – «карне 

право», «деліктне право» і ін.). Тобто виділення адміністративно-

деліктного права в самостійну галузь права не можливе і з тої причини, що 

виділившись із системи адміністративного права, воно тут же стане 
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частиною системи кримінального права, адже інших суттєвих підстав для 

його «самостійного» існування серед інших галузей права немає. 

На цю особливість адміністративно-деліктного права звертає увагу і 

В. К. Колпаков. Він зазначає, що єдиною теоретичною підставою 

(вихідною теоретичною базою) для визначення предмета регулювання 

адміністративно-деліктного права як галузевої інституції є концепція 

поділу правових норм і відносин на регулятивні і охоронні. Керуючись 

положеннями цієї концепції можна дійти висновку, що наявність 

загального простору дії норм кримінального і адміністративно-деліктного 

права є об’єктивною реальністю і вагомим доказом їх єдиної генетичної 

природи [99, с. 92, 95].       

У той же час слід зазначити, що сучасне адміністративно-деліктне 

право, як частина адміністративного права, виконує охоронну функцію не 

тільки по відношенню до норм адміністративного права, а й щодо норм 

конституційного, цивільного, трудового та інших галузей права. Це 

дозволяє говорити про особливу роль, яку сьогодні відіграє в системі права 

України адміністративно-деліктне право. 

Хочемо зазначити, що реформування інституту адміністративної 

відповідальності, може істотно звузити сферу суспільних відносин, на яку 

традиційно поширювалися норми адміністративно-деліктного права. Але в 

рамках адміністративного права завжди залишаться правопорушення, які 

посягають виключно на адміністративні правовідносини і вимагають 

застосування адміністративних санкцій у вигляді стягнень. Це означає, що 

по відношенню до адміністративного права адміністративно-деліктне 

право, як його частина, завжди буде здійснювати охоронну функцію. 

Підсумовуючи свої міркування, О. М. Крамник відзначає, що 

адміністративно-деліктне право отримає можливість для свого повного 

прояву тільки тоді, коли буде відокремлено в самостійну галузь права. І 

для цього, на його думку, є всі підстави, серед яких особливе місце 

належить специфіці його предмета правового регулювання [111, с. 10-11]. 
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Як вже зазначалося, сам по собі предмет правового регулювання мало що 

визначає, адже він використовується при визначенні галузей, підгалузей та 

правових інститутів. Кожен правовий інститут має свою специфіку 

предмета правового регулювання, але це не може бути приводом для його 

трансформації в самостійну галузь права. В кожному конкретному 

випадку, особливо коли мова йде про галузеву диференціацію права, слід 

враховувати не тільки традиційні критерії диференціації права на галузі 

(предмет і метод правового регулювання), а й функціональне призначення 

даного елементу у існуючій системі. Сучасній системі права України 

достатньо однієї охоронної галузі права «кримінальне право» і відсутня 

нагальна потреба в існуванні двох чи трьох інших охоронних галузей права 

(можливо це буде, як вже зазначалося, галузь права, яка буде об’єднувати 

кримінально-правові і деякі адміністративно-деліктні норми, які сьогодні 

входять в систему адміністративного права).   

За виділення в системі права самостійної галузі «адміністративно-

деліктне право» висловлюється у своїх працях і А. П. Шергін. Він 

наводить наступні аргументи щодо висловленої думки.  

По-перше, А. П. Шергін був переконаний, що типологія юридичних 

фактів є необхідним засобом вивчення правових відносин і визначення їх 

галузевої належності. Саме вони є зв’язуючою ланкою між нормами і 

конкретними правовідносинами [320, с. 55]. В цьому сенсі 

адміністративно-деліктні відносини суттєво відрізняються від інших 

адміністративних правовідносин. Якщо для управлінських і сервісно-

публічних відносин характерна чисельність видів юридичних фактів (що 

обумовлено розмаїттям обставин і ситуацій, які виникають у повсякденній 

організаційній діяльності органів публічної адміністрації), то виникнення 

адміністративно-деліктних відносин законодавець зв’язав лише з одним 

видом юридичних фактів – вчиненням адміністративного правопорушення.  

Цей аргумент А. П. Шергіна щодо виділення в системі права 

самостійної галузі «адміністративно-деліктне право» вважаємо не 
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переконливим. Якщо типологію юридичних фактів взяти за основу, то тоді 

цивільне право і адміністративне право необхідно буде поділити на безліч 

самостійних галузей права (наприклад, виділити зобов’язальне право, 

спадкове право, адміністративно-примусове право тощо). Запропонований 

А. П. Шергіним підхід можна застосувати виключно до кримінального 

права, адже виникнення кримінально-правових відносин пов’язане 

безпосередньо із вчиненням кримінального правопорушення (злочину чи 

кримінального проступку). Якщо ж взяти інші галузі права, то помітно, що 

підставами виникнення їх правовідносин є різноманітні юридичні факти, 

що обумовлено різноманітністю ситуацій, які постійно і повсякденно 

виникають в реальному житті.  

По-друге, А. П. Шергін зазначає, що суб’єкти адміністративно-

деліктних відносин, на відміну від суб’єктів адміністративно-правових 

(управлінських) відносин, володіють особливим правовим статусом, який 

виражається насамперед у законодавчому визначенні: а) самого кола 

суб’єктів, що можуть брати участь в провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення, б) їхніх прав і обов’язків, в) жорсткому 

регулюванні компетенції органів адміністративної юрисдикції, в) 

закріпленні сукупності правових засобів щодо встановлення 

правопорушення, винності порушника [320, с. 56].   

Цей аргумент у кінці 20-х років ХХІ століття вже не сприймається 

серйозно, адже в середині 90-х років минулого століття (коли висловлював 

свої думки А. П. Шергін) дійсно існувала проблема процедурного та 

процесуального забезпечення діяльності органів публічної адміністрації. 

Якщо ж сьогодні ознайомитись з чинним законодавством України та взяти 

до уваги Проект Адміністративно-процедурного кодексу України [247] та 

Проект Закону «Про адміністративну процедуру» [248], то помітимо, що 

чинне законодавство: 

- передбачає коло суб’єктів, що можуть брати участь в 

управлінських, публічно-сервісних та адміністративно-деліктних 
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відносинах;      

- закріплює чіткий перелік їхніх прав і обов’язків фізичних і 

юридичних осіб, які є учасниками управлінських, публічно-сервісних та 

адміністративно-деліктних відносин; 

- не просто закріплює компетенцію органів публічної адміністрації, а 

й передбачає чіткі процедури та механізми реалізації цієї компетенції з 

врахуванням прав і свобод людини та громадянина; 

- передбачає гарантії забезпечення принципу законності в 

управлінських, публічно-сервісних та адміністративно-деліктних 

відносинах.  

Тобто сьогодні законодавець намагається детально прописати 

процедуру реалізації не тільки юрисдикційних повноважень органів 

публічної адміністрації, а й реалізацію їх управлінсько-організаційних та 

публічно-сервісних повноважень.   

По-третє, А. П. Шергін зазначає, що для адміністративно-

деліктних відносин характерно те, що весь їхній зміст пронизує 

найважливіший юрисдикційний принцип змагальності учасників. Останні 

наділяються законодавцем відповідними процесуальними правами. Саме 

реалізація даного принципу додає особливу своєрідність розглянутим 

відносинам та формує специфічний правовий режим [320, с. 56].  

Адміністративно-деліктне право не зводиться лише до його 

процесуальної частини, де серед інших принципів провадження у справах 

про адміністративні правопорушення можна виділити такий принцип як 

змагальність учасників провадження. Адміністративно-деліктне право 

складається також із матеріальної частини, яка взагалі не виділяє принцип 

змагальності при характеристиці взаємовідносин між правопорушником та 

органом адміністративної юрисдикції. Тобто даний аргумент не можна 

брати до уваги при виділенні в системі права самостійної галузі права, 

адже всі без виключення суспільні відносини, що регулює відповідна 

галузь права, повинні відповідати єдиному критерію. Принцип 
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змагальності учасників не розповсюджується на матеріальні 

правовідносини адміністративно-деліктного права.  

По-четверте, А. П. Шергін формулює проблеми, що виникають у 

разі визнання адміністративно-деліктного права окремою правовою 

галуззю. Усі вони стосуються: 1) конституювання даної галузі права (тобто 

які правові інститути така галузь права повинна мати); 2) розмежування з 

іншими правовими утвореннями та визначення місця адміністративно-

деліктного права в системі права (тобто визначення меж правового 

регулювання даної галузі права); 3) відсутності наукового підґрунтя для 

створення самостійної галузі права (тобто правова наука не створила 

необхідних теоретичних передумов для визнання адміністративно-

деліктного права як «суверенного» правового утворення) [320, с. 60].  

Щодо перших двох проблем, які виникають, на думку  А. П. 

Шергіна, у разі визнання адміністративно-деліктного права окремою 

правовою галуззю, вже висловлювалися критичні зауваження у попередніх 

положеннях цього підрозділу. Хочемо лише наголосити, що 

конструювання (тобто внутрішня будова) галузі права це одвічне 

дискусійне питання, яке виникає у представників конституційного, 

адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права 

України. Його вирішення тісно пов’язане з визначенням змісту галузевого 

предмету правового регулювання. Постійний розвиток суспільних 

відносин потребує постійних змін в правовому регулюванні, що, в свою 

чергу, іноді суттєво позначається на внутрішній будові галузі права. Тому 

будь-яка внутрішня структура галузі права завжди має тимчасовий 

характер, адже вона неминуче буде змінюватись під впливом суспільних 

відносин, які постійно розвиваються та видозмінюються. І ця думка теж 

простежується у працях А. П. Шергіна, але не по відношенню до системи 

адміністративно-деліктного права, а по відношенню до системи 

адміністративного права в цілому. Він зазначає, що увага до предмету і 

системи адміністративного права цілком виправдана. Ці питання є 
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ключовими для галузі права як основного структурного утворення. Але 

суспільні відносини, які регулюються нормами адміністративного права, 

не є застиглою конструкцією. Без знання динаміки їх розвитку складно 

зрозуміти і тим більше спрогнозувати перспективи адміністративно-

правового регулювання. Звідси –  потреба «звіряти годинник» з фактичним 

станом регульованих суспільних відносин, особливо в перехідний для 

суспільства період [321, с. 175].    

Стосовно третьої проблеми, яка виникає у разі визнання 

адміністративно-деліктного права окремою правовою галуззю та яка, на 

думку  А. П. Шергіна, полягає у відсутності у правової науці необхідних 

теоретичних передумов для визнання адміністративно-деліктного права як 

«суверенного» правового утворення, хочемо зазначити наступне.   

Відсутність в правовій науці теоретичних напрацювань щодо 

визнання адміністративно-деліктного права як галузі права, пояснюється, в 

першу чергу, неможливістю теоретично обґрунтувати те, що не має 

об’єктивних підстав для свого існування. Та наукова методологія, що 

сьогодні є на озброєнні науковців України, не дозволяє на теоретичному 

рівні обґрунтувати доцільність та необхідність існування в системі права 

такої галузі як «адміністративно-деліктне право». Ті ж поодинокі праці, в 

яких вчені намагаються обґрунтувати доцільність існування 

адміністративно-деліктного права як галузі, є слабкими в аргументації, що 

вже було продемонстровано при аналізі думок О. М. Крамника і  А. П. 

Шергіна.        

З представленого вище аналізу видно, що ніяких передумов і, тим 

більше, підстав не існує для виділення в системі права України самостійної 

галузі права «адміністративно-деліктне право». По-перше, традиційні 

критерії диференціації права на галузі застаріли і не спрацьовують по 

відношенню до новоутворених сукупностей однорідних норм права 

(наприклад, медичне право), по-друге, відсутні критерії розмежування 

галузі права, підгалузі права і правового інституту (відомо тільки те, що 
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галузь права складається з підгалузей права і правових інститутів, а 

підгалузь права – з правових інститутів), по-третє, предмет правового 

регулювання лежить в основі виділення всіх елементів системи права 

(галузей, її підгалузей, правових інститутів), тому він не може бути єдиним 

критерієм диференціації права на галузі. 

В юридичній літературі адміністративно-деліктне право іноді 

розглядається в якості підгалузі адміністративного права. Наприклад, В. К. 

Колпаков зазначає, що адміністративно-деліктне право в умовах 

сьогоднішнього розвитку юридичної науки обґрунтовано може бути 

представлене як самостійна підгалузь адміністративного права. Визнання 

ж адміністративно-деліктного права підгалуззю адміністративного права 

не тільки точніше відобразить об’єктивні зміни в структурі українського 

права взагалі, але і буде сприяти розвитку самої науки адміністративного 

права [99, с. 99].  

Як бачимо, В. К. Колпаков не категорично заявляє, а лише 

передбачає можливість розгляду адміністративно-деліктного права як 

підгалузі адміністративного права. Пояснюється такий підхід вченого тим, 

що особливості предмета правового регулювання адміністративно-

деліктного права не є визначальними для встановлення статусу 

адміністративно-деліктного права в системі права України, тому що 

предмет правового регулювання є обов’язковим і загальним критерієм для 

виділення в системі права галузей права, підгалузей права і правових 

інститутів.  

Вважаємо (і це обґрунтовувалось в попередньому підрозділі 

дисертації), що підгалузі адміністративного права повинні визначатися на 

підставі цілей, предмету і методу правового регулювання, а також 

охоплювати собою весь спектр норм адміністративного права. В якості 

прикладу розглядався поділ адміністративного права в залежності від цілей 

правового регулювання на три підгалузі – матеріальне, процедурне і 

процесуальне адміністративне право. Ці підгалузі адміністративного права 
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мають єдині критерії поділу та охоплюють собою всі норми 

адміністративного права. При цьому адміністративно-деліктне право 

виявляється розсіченим між нормами матеріального і нормами 

процесуального адміністративного права, так як в ньому зосереджені як 

матеріальні, так і процесуальні норми. Тут слід згадати про дискусії, які 

точаться і сьогодні щодо правової природи адміністративно-правових 

норм, що регулюють порядок притягнення особи до адміністративної 

відповідальності, тобто вони є процедурними (В. М. Бевзенко, Р. С. 

Мельник, А. Т. Комзюк і ін.) чи процесуальними (О. В. Кузьменко, О. І. 

Миколенко та ін.). На жаль, в науці адміністративного права до сих пір 

невирішена проблема визначення правової природи норм, що 

передбачають порядок притягнення особи до адміністративної 

відповідальності. 

Пропонуючи виділяти в системі адміністративного права таку 

підгалузь, як адміністративно-деліктне право, В. К. Колпаков не уточнює 

які ще підгалузі в адміністративному праві існують, які б були виділені за 

такими ж (подібними) критеріями і охоплювали б собою весь спектр норм 

адміністративного права. Можна припустити, що поряд з адміністративно-

деліктним правом в системі адміністративного права доцільно виділити 

такі підгалузі як адміністративно-управлінське право (відносини 

підпорядкування в органах публічної адміністрації, а також інститут 

службового права), адміністративно-сервісне право (відносини з надання 

адміністративних послуг), адміністративно-процесуальне право (відносини 

з розгляду публічних суперечок в адміністративних судах) та ін. Однак 

такий підхід повністю розмиває різницю між підгалуззю і правовим 

інститутом.  

Розглянемо більш детально ті аргументи, які наводить В. К. 

Колпаков при характеристиці адміністративно-деліктного права як 

підгалузі адміністративного права.  
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По-перше, В. К. Колпаков зазначає, що для адміністративно-

деліктного права домінуючим способом правового регулювання 

виступають саме заборони, які встановлюються законодавцем шляхом 

імперативного визначення небажаних для суспільства діянь і погрози 

застосування адміністративного стягнення у випадку їхнього вчинення. 

Саме ця обставина, на думку В. К. Колпакова, є вагомим аргументом щодо 

відмежування адміністративно-деліктного права у самостійну підгалузь 

адміністративного права [100, с. 84-85; 98, с. 20].  

В попередньому підрозділі дисертаційного дослідження способи 

правового регулювання були розглянуті в якості критеріїв, які 

допомагають виділити в системі права лише правові інститути. Цей 

критерій не є достатнім при виділенні таких великих правових утворень в 

системі права України як підгалузі. До того ж, якщо брати до уваги 

процесуальну частину адміністративно-деліктного права, то слід 

зауважити, що в ній взагалі заборони відсутні, а використовуються такі 

способи правового регулювання як приписи та дозволи. 

По-друге, В. К. Колпаков стверджує (погоджуючись з думками С. С. 

Алексєєва), що найбільш ефективний спосіб формування підгалузі або 

галузі права (при наявності необхідних матеріальних та юридичних 

підстав) – видання єдиного кодифікованого акту, що охоплює відповідну 

спільність юридичних норм у цілому. Уособлення тієї чи іншої області 

законодавства свідчить про перетворення самої правової матерії [100, с. 86; 

16, с. 225-227].  

З одного боку, важко заперечувати думкам С. С. Алексєєва і В. К. 

Колпакова, адже такі класичні галузі права як кримінальне, кримінальне 

процесуальне, цивільне та цивільне процесуальне право мають свої 

кодифіковані нормативно-правові акти. До того ж в межах 

адміністративного права є спроба кодифікувати норми права, які 

регулюють окремі однорідні групи суспільних відносин. Мова йде про 

чинні КАСУ і КУпАП,  а також про чисельні проекти щодо розробки і 
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прийняття Кодексу державної служби України, Міграційного кодексу 

України, Адміністративно-процедурного кодексу України тощо. 

Переконані в тому, що з боку законодавця методологічно було б вірно 

проводити класифікацію чинного законодавства з огляду на галузі та 

підгалузі системи права України. Це б сприяло тому, що, по-перше, 

кодекси за таким критерієм як юридична сила акту зайняли б чітке місце в 

системі нормативно-правових актів України (сьогодні в системі 

нормативно-правових актів їх місце чітко не визначено, а тому їх дуже 

часто характеризують лише як один із видів законів України), по-друге, 

зменшився б ризик суперечностей між різними кодифікованими 

нормативно-правовими актами. Наприклад, свого часу такі суперечності 

виникли між нормами Цивільного кодексу України та Господарського 

кодексу України, між нормами Господарського процесуального кодексу 

України та Кодексу адміністративного судочинства України. Вважаємо, 

що це лише початок. Якщо законодавець і далі не буде керуватися при 

кодифікації норм права чіткими єдиними критеріями, то такі суперечності 

між нормами кодексів стануть буденним явищем в нашому суспільстві.  

З іншого боку, якщо проаналізувати в цілому ситуацію з 

кодифікацією сучасних норм права в Україні, то помітимо, що вони, як 

правило, не мають чіткої галузевої чи підгалузевої спрямованості, а носять, 

як правило, міжгалузевий характер (наприклад, Лісовий кодекс України, 

Повітряний кодекс України, Водний кодекс України, Кодекс цивільного 

захисту України тощо). Тобто наявність чи відсутність кодифікованого 

акту не є і неповинна бути підставою для виділення в системі права ні 

галузей, ні підгалузей права. Взагалі основна мета кодифікації норм права 

– це зручність використання на практиці норм чинного законодавства як 

пересічними громадянами, так і органами публічної адміністрації, які 

уповноважені реалізовувати дані норми за статусом. Така кодифікація 

відбувається не тому, що є нагальна потреба створити нову галузь чи 

підгалузь права, а тому, що виникла потреба на практичному рівні 
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об’єднати та логічно прописати норми, що регулюють конкретну сферу 

суспільних відносин. Це стосується і КУпАП, який був прийнятий 

виключно у зв’язку з потребами практики, що ні в якому разі не можна 

розглядати в якості ключового (основного) аргументу стосовно існування 

адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права.        

Отже підгалузі права, в тому числі і підгалузі адміністративного 

права, повинні виділятися за єдиними критеріями і таким чином, щоб вони 

охоплювали собою весь спектр суспільних відносин, що входять в предмет 

адміністративного права України.   

Зазвичай адміністративно-деліктне право розглядається в юридичній 

літературі як правовий інститут адміністративного права (наприклад, в 

працях Ю. П. Битяка, В. В. Коваленка, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янця і 

ін.) [13; 120; 130].  

Наприклад, з огляду на той факт, що предмет регулювання галузі 

завжди співвідноситься з предметом регулювання інституту як рід і вид, Д. 

М. Лук’янець робить висновок, що предметом регулювання інституту 

повинні бути притаманні всі ознаки предмета регулювання галузі і, крім 

того, властиві додаткові специфічні ознаки [130, с. 100]. В попередньому 

підрозділі дисертації вже зазначалося, що правові інститути як елементи 

системи права повинні відповідати загальним критеріям диференціації 

права на підсистеми (методу правового регулювання), на галузі (предмету і 

методу правового регулювання), на підгалузі (цілям, предмету і методу 

правового регулювання) та мати свої додаткові критерії. До таких 

додаткових критеріїв ми віднесли специфічний набір способів і типів 

правового регулювання, а також специфіку правового статусу суб’єктів 

правовідносин.    

Це означає, що адміністративно-деліктне право: 

- за методом правового регулювання відноситься до системи 

публічного права; 
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- за предметом і методом правового регулювання – до системи 

адміністративного права; 

- за цілями, предметом і методом правового регулювання – до 

системи матеріального та процесуального адміністративного права; 

- за цілями, предметом і методом правового регулювання, 

специфічним набором способів і типів правового регулювання, а також за 

специфікою правового статусу суб’єктів правовідносин – до правових 

інститутів адміністративного права України.   

В рамках адміністративного права Д. М. Лук’янець пропонує 

виділяти статусні і функціональні інститути. Він зазначає, що в межах 

кожної галузі має існувати складова, яка б виконувала статичну функцію – 

функцію визначення спеціальних правових статусів суб’єктів відповідних 

відносин. В адміністративному праві таку функцію як раз і виконують 

інститут органу виконавчої влади та інститут державної служби [130, с. 

102]. З таким підходом не можемо в повній мірі погодитись, адже 

вважаємо (і на це вже теж зверталась увага в попередньому підрозділі 

дисертації), що, так звані, «статусні інститути» можна виділяти в якості 

окремих тем в межах навчального курсу з адміністративного права, але 

вони не можуть претендувати на статус правових інститутів, бо не мають 

чітко визначеного предмету правового регулювання, тобто суспільних 

відносин, які регулює адміністративне право, а тому не можуть мати цілей 

і методів правового регулювання. Коли законодавець закріплює в 

нормативно-правових актах повноваження органу публічної адміністрації, 

то зразу ж намагається закріпити і механізми чи процедури їх реалізації. 

Норми, які лише фіксують (перелічують) повноваження органів публічної 

адміністрації, не регулюють суспільних відносин. Ці норми набувають 

свого значення лише у прив’язці до норм, які передбачають підстави та 

порядок реалізації кожного із перелічених повноважень. Тому, якщо ми 

абстрагуємося від структури навчальної дисципліни «Адміністративне 

право» і звернемо увагу на суспільні відносини як предмет правового 
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регулювання, то наступним логічним кроком буде визнання та виділення в 

системі права України і системі адміністративного права тільки 

«функціональних інститутів». Навіщо виділяти інститути в системі права 

України, які складаються виключно із приписів, що самостійно (без 

допомоги інших норм права) реалізувати не можливо?  

До речі, на цю проблему теорії і практики звертали і звертають увагу 

науковці. Ціла низка науковців зазначає, що такі норми приймають участь 

в правовому регулюванні не напряму, а опосередковано, в тісному зв’язку 

з нормами-правилами поведінки, тобто нормами безпосереднього 

правового регулювання [298, с. 180; 295, с. 247; 298, с. 140-141; 290, с. 348-

349; 196, с. 121; 197, с. 161]. Саме тому деякі вчені взагалі відмовляються 

визнавати такі статичні норми правовими. Наприклад, А. В. Поляков 

зазначає, що ці норми взагалі не можна віднести до правових норм, їх слід 

називати «когнітивними правилами законодавства» [213, с. 710]. Л. 

Еннекцерус називає такі норми незакінченими. Він зазначає, що серед 

положень будь-якого кодексу завжди знайдуться такі, які самі по собі не 

містять ні повеління, ні дозволу, а ближче ознайомлення з ними показує, 

що такі положення самі по собі позбавлені значення. Їх необхідно 

розглядати у зв’язку з іншими правовими нормами, тільки в такій 

сукупності вони набувають природу правових норм [325, с. 109-110]. І 

такий висновок є розповсюдженим в юридичній літературі [49, с. 179-180; 

60, с. 118; 80, с. 316-317; 158, с. 156-158; 195, с. 329; 198, с. 182; 273, с. 304-

305; 294, с. 369].       

Д. М. Лук’янець відносить інститут адміністративної 

відповідальності до функціональних інститутів, так як через нього 

реалізується регулятивна динамічна функція адміністративного права [130, 

с. 102-103]. Вважаємо, що всі інститути адміністративного права повинні 

бути виключно функціональними. Досліджуючи такі інститути, можна, по-

перше, чітко встановити особливості способів та типів їх правового 

регулювання і специфіку правового статусу суб’єктів правовідносин, по-
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друге, простежити механізм реалізації адміністративно-деліктних норм – 

починаючи від закріплення заборон в чинному законодавстві та з вчинення 

адміністративного проступку, закінчуючи винесенням постанови про 

накладення адміністративного стягнення і його виконанням.        

Звичайно ж, можна сперечатися з Д. Н. Лук’янцем з приводу 

критеріїв класифікації і видів правових інститутів адміністративного 

права, щодо змісту предмета правового регулювання інституту 

адміністративної відповідальності (адміністративно-деліктного права), 

однак слід повністю погодитися з ученим в тому, що предмет і метод 

правового регулювання адміністративно-деліктного права, його цілі і 

принципи дають лише підстави для виділення в системі адміністративного 

права України інституту з назвою «адміністративно-деліктне право».          

Сам інститут адміністративної відповідальності (адміністративно-

деліктного права) Д. М. Лук’янець визначає як сукупність норм, які 

характеризують структуру, принципи та правила функціонування 

механізму реалізації в адміністративному порядку санкцій правових норм, 

що мають форму стягнень [130, с. 102-113]. Тобто ключова категорія, 

навколо якої вчений будує своє визначення, є не «адміністративний 

проступок» (наприклад, в кримінальному праві поняття «злочин» і 

«кримінальне правопорушення» є системоутворюючими категоріями), а 

поняття «адміністративне стягнення». Це цікавий і достатньо 

аргументований підхід до визначення інституту адміністративної 

відповідальності. Але, щоб остаточно визначитись із сутністю 

адміністративно-деліктного права та його місцем в системі 

адміністративного права, необхідно більш детально зупинитись на 

характеристиці предмету, методу, способів і типів його правового 

регулювання, а також розкрити специфіку правового статусу суб’єктів 

адміністративно-делікного права.    

На підставі ж проведеного в цьому підрозділі аналізу можна зробити 

наступні висновки: 



86 

 

1) у зв’язку з тим, що відсутні сьогодні чіткі критерії розмежування 

галузі права, підгалузі права і правового інституту, немає ніяких підстав 

розглядати адміністративно-деліктне право в якості самостійної галузі 

права чи в якості підгалузі адміністративного права України; 

2) з огляду на сучасний рівень розвитку юридичної науки, 

адміністративно-деліктне право слід розглядати як інститут 

адміністративного права, який, по-перше, як елемент більш загальної 

системи забезпечує реалізацію охоронної функції адміністративного права, 

по-друге, як самостійна система норм права, регулює однорідну групу 

суспільних відносин та реалізує установчу, обмежувальну, профілактичну, 

правозахисну (процесуальну), каральну, правовідновлюючу, 

компенсаційну і виховну функції. 

В цьому підрозділі дисертації важливо також зупинитись на 

характеристиці адміністративно-деліктного права як науки і як навчальної 

дисципліни, адже в юридичній літературі нерідко функції науки і 

навчальної дисципліни ототожнюють з функціями права, що, на нашу 

думку, є суттєвою методологічною помилкою.   

Отже висвітлення положень, присвячених науці і навчальній 

дисципліні «адміністративно-деліктне право», обумовлене наступними 

чинниками.  

По-перше, поняття «адміністративне право» і «адміністративно-

деліктне право» завжди характеризуються в юридичній літературі у трьох 

значеннях – як елемент системи права (галузь, правовий інститут), як 

наука і як навчальна дисципліна. В попередніх положеннях дисертації 

обґрунтовувалась думка про те, що адміністративно-деліктне право це 

правовий інститут адміністративного права України. Але, перш ніж 

розпочати аналіз функцій адміністративно-деліктного права як правового 

інституту, необхідно встановити сутність адміністративно-деліктного 

права як науки і навчальної дисципліни. Тим паче, що наука і навчальна 

дисципліна реалізують свої специфічні функції, які іноді збігаються чи 
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перекликаються з функціями такого правового інституту як 

адміністративно-деліктне право, а частіш за все, не мають нічого спільного 

з функціями однойменного інституту адміністративного права. 

Пояснюється це тим, що функції науки і навчальної дисципліни мають 

свою цільову спрямованість, свій набір засобів для досягнення 

поставлених цілей та свої очікувані результати.  

По-друге, правовий інститут, наука і навчальна дисципліна під 

назвою «адміністративно-деліктне право» мають тісний зв’язок, який 

проявляється у тому, що: 

- навчальна дисципліна формується на підставі досягнень науки та з 

врахуванням положень  чинного законодавства; 

- наука, з одного боку, є тим орієнтиром, на який оглядається 

законодавець при формулюванні положень нормативно-правових актів, а, з 

іншого – акумулятором знань, які виникають під час реалізації положень 

нормативно правових актів, адже систематизує знання, отримані в 

результаті діяльності суб’єктів правозастосування.  

Чи існує наука адміністративно-деліктного права? Так, вона існує і 

розвивається в межах науки адміністративного права. Не будемо 

зупинятись на тих дискусійних питаннях, які пов’язані з класифікацією 

юридичних наук, з визначенням серед них «справжніх наук», до яких в 

основному відносять галузеві юридичні науки, а також з визначенням 

окремих наукових напрямів, пов’язаних з правом (криміналістика, 

кримінологія, судово-медична експертиза і ін.). Лише зазначимо, що 

юридична наука не повинна прив’язуватися виключно до галузей права 

(тим паче, що сьогодні жоден науковець не може запропонувати 

беззаперечний перелік таких галузей в системі права України). Переконані, 

що наука існує як на рівні окремих підгалузей права, так і правових 

інститутів. Питання може виникнути лише стосовно ступеня 

систематизації знань у відповідній науці.  

Погоджуємося з тими авторами, які зазначають, що будь-яка наука 
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характеризується такою властивістю як системність. Але в одних випадках 

така системність проявляється в простому планомірному розміщенні та 

взаємному зв’язку її частин, де втрата істинності одним елементом чи 

заміна одного елементу системи на інший не призводить до краху всієї 

системи, а в інших – елементи системи настільки взаємопов’язані та 

підпорядковані один одному, що зміна чи втрата істинності одним 

елементом системи може привести до її повної руйнації. Тому не слід 

переоцінювати таку властивість науки як системність. Бо навіть такі науки, 

як фізика та математика не є «ідеальними теоріями». Системності ж наука 

набуває тільки з переходом до теорії. Теоретична наука є систематизоване 

відображення властивостей об’єктів на основі не тільки фактичного 

знання, але й великого значення абстрактних елементів. Саме наукова 

теорія є основою систематики відповідних форм дійсності та передумовою 

трансформації науки «як пізнавальної діяльності» спочатку в науку «як 

систему поглядів, ідей і уявлень», а потім (хоча й не завжди) в науку «як 

чітко структуровану систему знань (ідеальну теорію)» [158, с. 7].  

Наука адміністративно-деліктного права є системою знань про 

адміністративно-деліктне право, адміністративно-деліктні відносини, 

адміністративно-деліктні норми, про історію розвитку та перспективи 

вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства. При її 

характеристиці можна зупинитися як на позитивних тенденціях, що 

відбуваються в наці адміністративно-деліктного права, так і на недоліках, 

які суттєво заважають розвитку адміністративно-деліктного законодавства 

в Україні.    

Звернемося до думок науковців, які в своїх працях висловлювалися 

щодо стану науки адміністративно-деліктного права (О. В. Дуліна, Я. В. 

Задорожна, Р. С. Мельник, В. К. Колпаков і ін.). 

Серед недоліків науки адміністративно-деліктного права можна 

назвати наступні. 
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Перший і, на нашу думку, основний недолік науки адміністративно-

деліктного права полягає в тому, що вона в окремих сферах взагалі не 

розвивається, а в окремих – розвивається дуже повільно. Основна причина 

повільного розвитку науки адміністративно-деліктного права полягає в 

тому, що вона, не створюючи своєї теорії, дублює (без опрацювання та 

вдосконалення) теоретичні доробки кримінального права. На це звертає 

увагу в своїх працях Я. В. Задорожна, яка в своїх працях досліджує 

особливості правово закріплення в чинному адміністративно-деліктному 

законодавстві способу вчинення адміністративного проступку [71; 263; 

264], зазначає, що рівень досліджень складу адміністративного проступку 

в науці адміністративного права залишається низьким. Не розвиваючи і не 

збагачуючи власну теорію про склад адміністративного проступку, 

представники адміністративного права, продовжує Я. В. Задорожна, 

запозичують і використовують у практично-прикладних дослідженнях 

теоретичні конструкції кримінального права. Ці теоретичні конструкції 

були вироблені на підставі дослідження особливостей складу злочину і не 

враховують специфіку правового закріплення ознак складу 

адміністративного проступку, серед яких особливе місце займає спосіб 

вчинення протиправного діяння [70, с. 70-71]. 

Майже всі сфери адміністративно-деліктного правового регулювання 

мають суттєві прогалини щодо їх дослідження, а також стосовно 

систематизації отриманих знань. Наприклад, актуальність захисту своєї 

докторської дисертації на тему «Деліктний феномен в адміністративному 

праві України» В. К. Колпаков обґрунтовував наступним чином: 

«…українська правова наука має у своєму розпорядженні значний масив 

теоретичних і практичних розробок з питань адміністративного примусу, 

адміністративно-деліктних процедур, причин проступків. Вивчення ж 

самого адміністративного проступку (адміністративного делікту), як 

самостійного правового феномену, відійшло на другий план і переважно 

здійснюється у контексті юридичної відповідальності, рідко виходячи за 
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традиційні рамки висвітлення її підстав [100, с. 7-8].  

Частково не погоджуємося з аргументацією В. К. Колпакова, бо 

праці, які були присвячені адміністративному примусу, розглядали це 

явище виключно з позиції науки адміністративного права. Тобто в таких 

працях особливо не виділялися серед усього загалу заходів 

адміністративного примусу окремі групи заходів, які використовуються 

виключно в межах провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (адміністративні стягнення, покладення обов’язку 

відшкодувати заподіяну шкоду, направлення на проходження програми 

для особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою 

статі, заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне 

правопорушення, тощо). Мало того, довгий час в науці адміністративного 

права до заходів припинення одночасно відносили як заходи припинення, 

які не пов’язані із вчиненням адміністративного правопорушення та з 

адміністративною відповідальністю, так і заходи забезпечення 

провадження у справах про адміністративне правопорушення. Хоча кожна 

з окреслених груп має свої цілі, підстави та порядок застосовування. 

Заходи припинення застосовуються з метою припинення вже розпочатого 

протиправного діяння (мова йде не тільки про адміністративне 

правопорушення, а й про інші протиправні діяння), тоді як заходи 

забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення 

спрямовані на забезпечення оперативності розгляду справи про 

адміністративне правопорушення та на забезпечення доказової бази по 

адміністративній справі.          

Стосовно причин вчинення адміністративних проступків, які, на 

думку В. К. Колпакова, є ґрунтовно дослідженими в юридичній науці, 

хочемо зазначити, що вони досліджуються сьогодні не в межах науки 

адміністративного права і не в межах науки адміністративно-деліктного 

права, а в межах адміністративної деліктології. Це наука, яка є сукупністю 

знань, теоретичних положень, наукових уявлень про ґенезу 
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адміністративної деліктності [64, с. 156-157]. Адміністративна деліктологія 

теж розвивається доволі повільно, адже існує тісний зв’язок між рівнем 

розвитку науки адміністративно-деліктного права та адміністративної 

деліктології, як це сьогодні можна помітити на прикладі зв’язку, який 

утворився та існує між наукою кримінального права і кримінологією. 

Наприклад, Я. В. Задорожна вважає, що реальні можливості 

адміністративної деліктології реалізовані сьогодні в недостатній мірі. Це 

пов’язано з тим, що вона до сих пір не зайняла свого місця серед інших 

юридичних наук, на що є цілий ряд причин: по-перше, її дослідження 

носили і носять загальний, а нерідко і абстрактний характер; по-друге, 

існує суттєвий розрив її зв’язку з практикою правоохоронних і інших 

органів, які забезпечують правопорядок в країні; по-третє, відсутність 

відповідних статистичних даних або обмежений доступ до їх отримання 

суб’єктами, які здійснюють таке дослідження [70, с. 65].  

Що ж до наукових праць з процедур адміністративно-деліктного 

права, то дійсно слід погодитись з В. К. Колпаковим у тому, що у цьому 

напрямі були зроблені серйозні розробки, які, на жаль, так і не були 

реалізовані на законодавчому рівні. Нариклад, А. А. Манжула стосовно 

цього зазначає, що сьогодні в Україні здійснюється шірокомаштабна 

політична та правова реформи. Основою цих реформ є удосконалення 

національного законодавства. Поставлені завдання не можуть бути 

вірішені без розробки доктрінальної Концепції сучасного національного 

процесуального права. У цьом контексті, продовжує А. А. Манжула, 

важливого значення набуває дослідження принципів провадження в 

справах про адміністративні правопорушення (автор переймається 

проблемами адміністративної відповідальності за проступки проти 

громадського порядку), що має як теоретичне, так і прикладне значення 

[134, с. 165-172]  

Погоджуємося з В. К. Колпаковим в тому, що системні знання про 

адміністративне правопорушення в наукових працях дуже часто 
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замінялися дослідженнями сутності адміністративної відповідальності. 

Наприклад, вчення про склад адміністративного правопорушення 

вважаємо ключовим в науці адміністративно-деліктного права. В. К. 

Колпаков зазначає: «Вчення про склад правопорушення займає одне з 

центральних місць в адміністративно-правовій науці i має велике 

практичне значення. По-перше, воно сприяє виявленню найбільш істотних 

ознак антигромадських діянь, їхньому розмежуванню i встановленню 

справедливих санкцій; по-друге, допомагає правовим органам правильно 

кваліфікувати правопорушення й обирати адекватні їм заходи впливу; по-

третє, дозволяє зрозуміти закон, а також навчанню юристів i правовому 

вихованню громадян» [100, с. 213].  

Разом з тим, не дивлячись на існування таких ґрунтовних праць як 

докторська дисертація В. К. Колпакова «Деліктний феномен в 

адміністративному праві України», вчення про склад адміністративного 

правопорушення має суттєві прогалини, особливо коли мова йде про 

характеристику ознак об’єктивної сторони складу правопорушення, а саме, 

місця, часу, засобів, знаряддя, способів вчинення адміністративного 

правопорушення, тощо.  Наприклад, Я. В. Задорожна зазначає, що дійсно 

учення про склад адміністративного правопорушення займає одне з 

центральних місць в адміністративно-правовій науці i має велике 

практичне значення, але рівень досліджень самого складу 

адміністративного проступку, його елементів та ознак, які їх 

характеризують, в науці адміністративного права залишається низьким. На 

її думку, вчення про адміністративний проступок позбавлене конкретики і 

специфіки, яка притаманна цьому виду правопорушень. Як і в межах 

кримінального права, дається визначення складу, називаються його 

елементи, перераховуються їх ознаки, але далі, відсутні поглиблені 

дослідження, які б розкривали специфіку прояву об’єктивних та 

суб’єктивних ознак складу адміністративного проступку в реальному 

житті та в правовому регулюванні [70, с. 46]. 
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Іноді в наукових працях можна зустріти бібліографічний аналіз 

наукової літератури з проблем адміністративно-деліктного права та 

загальну оцінку наукової діяльності у цій сфері. Так О. В. Дуліна, 

намагаючись визначити зміст поняття «суб’єкт адміністративної 

відповідальності» [65; 66; 67], зробила аналіз наукових праць, що були 

присвячені проблемам адміністративно-деліктного права. В залежності від 

предмету дослідження та суб’єкта відповідальності вона поділила такі 

наукові праці на чотири групи:  

1) дослідження, які присвячені адміністративній відповідальності як 

правовому явищу. При цьому, О. В. Дуліна констатує, що навіть в роботах, 

які безпосередньо присвячені розкриттю загальнотеоретичних аспектів 

адміністративної відповідальності, не проводиться порівняльна 

характеристика понять «суб’єкт адміністративного проступку», «суб’єкт, 

який притягується до адміністративної відповідальності» та «суб’єкт 

адміністративної відповідальності» [68, с. 22]. Тобто вчена теж звертає 

увагу, що в науці адміністративно-деліктного права є суттєві прогалини, 

які необхідно усувати;  

2) дослідження, які присвячені адміністративній відповідальності 

конкретного суб’єкта. На думку О. В. Дуліної, такі праці спрямовані не 

скільки на вирішення загальнотеоретичних питань науки 

адміністративного права, скільки на систематизацію розгалужених знань 

стосовно вузького предмету дослідження на підставі вже існуючих 

загальнотеоретичних розробок, а тому, як правило, вони спрямовані на 

вирішення проблем, які існують на правотворчому та правозастосовному 

рівнях [68, с. 25-26] Тобто такі праці вдосконалюють адміністративно-

деліктне законодавство та правозастосовну діяльність органів 

адміністративної юрисдикції, але не розвивають науку адміністративно-

деліктного права;  

3) дослідження, які присвячені адміністративній відповідальність за 

певну категорію правопорушень чи у певній сфері суспільних відносин. 
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Зазначений напрям наукових досліджень, на думку О. В. Дуліної, теж 

спрямований не скільки на вирішення загальнотеоретичних питань науки 

адміністративного права, скільки на систематизацію розгалужених знань 

стосовно вузького предмету дослідження на підставі вже існуючих 

загальнотеоретичних розробок, а тому висновки, що пропонуються в 

такого роду наукових працях обмежуються лише пропозиціями щодо 

вдосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики [68, с. 

29]. Тобто такі праці теж спрямовані на вдосконалення адміністративно-

деліктного законодавства та правозастосовної діяльність органів 

адміністративної юрисдикції, але не розвивають науку адміністративно-

деліктного права;  

4) дослідження, які присвячені процесуальному порядку притягнення 

особи до адміністративної відповідальності. Зазначений напрям наукових 

досліджень, на думку О. В. Дуліної, характеризується тим, що науковці 

оперують в основному поняттями «суб’єкт процесу» та «учасник процесу» 

чи «суб’єкт провадження» та «учасник провадження». В зазначених 

комплексних наукових працях аналіз суб’єкта адміністративної 

відповідальності розглядається лише через призму адміністративно-

процесуального статусу особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності [68, с. 29]. Тобто О. В. Дуліна теж визнає той факт, що 

процесуальна частина адміністративно-деліктного права досліджувалася 

останні двадцять п’ять років в юридичній науці більш ґрунтовно ніж її 

матеріальна частина.  

Другий недолік науки адміністративно-деліктного права полягає, на 

нашу думку, в тому, що в межах цієї науки використовується хибна 

методологія. На це звертає увагу в своїх працях Я. В. Задорожна. Вона 

зазначає, що повноцінна наука завжди використовує два загально-логічних 

прийоми пізнання – індукцію і дедукцію. Індукція – припускає 

дослідження від конкретного до загального. Дедукція – припускає 

дослідження від загального до конкретного, від загальних понять до 
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конкретних. Обидва ці загально-логічні прийоми наукового пізнання не 

спрацьовують в повній мірі в межах науки адміністративно-деліктного 

права. Індукція не реалізується науковцями, бо маючи велику кількість 

практично-прикладних досліджень в сфері адміністративної 

відповідальності за конкретні правопорушення, представники 

адміністративного права дуже рідко (у виключних випадках) намагаються 

їх узагальнити на більш теоретичному рівні. Дедукція теж специфічно 

проявляється у дослідженнях адміністративно-деліктних правових явищ, 

бо починаючи дослідження конкретних питань представники 

адміністративно-деліктного права звертаються не до «своєї теорії», а до 

теорії кримінального права.  

При реалізації індукції в межах досліджень адміністративно-

деліктних явищ, взаємозв’язок між конкретним та загальним, на думку Я. 

В. Задорожної, повинен бути наступним: «від висновків стосовно 

конкретних випадків до теорії адміністративного права (адміністративно-

деліктного права)» [70, с. 40-41].  

Дедукція при дослідженні адміністративно-деліктних правових 

явищ, на думку Я. В. Задорожної, повинна реалізовуватись наступним 

чином: 

1) «від теорії права до теорії адміністративного права 

(адміністративно-деліктного права)» - «від теорії адміністративного права 

(адміністративно-деліктного права) до конкретних випадків у сфері 

адміністративно-правової дійсності». При цьому, вважаємо, що результати 

дослідження можуть бути хибними, коли науковець буде намагатися 

оминути теорію адміністративно-деліктного права, відразу вирішуючи 

конкретні питання за допомогою напрацювань теорії права. Науковець при 

цьому «обкрадає» теорію адміністративного права і адміністративно-

деліктного права, бо вона не розвивається; 

2) «від теорій суміжних юридичних наук до теорії адміністративного 

права (адміністративно-деліктного права)» –  «від теорії адміністративного 
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права (адміністративно-деліктного права) до конкретних випадків у сфері 

адміністративно-правової дійсності». Така формула допускається і є 

можливою, адже з багатьох позицій теорія права не встигає за розвитком 

інших юридичних наук. На думку Я. В. Задорожної, ця формула в науці 

адміністративно-деліктного права при застосуванні дедукції грубо 

порушується, бо науковці намагаються оминувши теорію адміністративно-

деліктного права зразу застосувати теоретичні напрацювання 

кримінального права до практично-прикладних питань; 

 3) «від теорії адміністративного права (адміністративно-деліктного 

права) до конкретних випадків у сфері адміністративно-правової 

дійсності». Ця формула застосовується у тих випадках, коли теорія права 

нічого не може запропонувати іншим юридичним наукам [70, с. 42-43].   

Отже неправильне використання методології при дослідженні 

адміністративно-деліктних правових явищ, а також повільний розвиток чи 

повна відсутність розвитку наукових знань є основними недоліками 

сучасної науки адміністративно-деліктного права.  

Серед позитивних тенденцій, які відбуваються сьогодні в науці 

адміністративно-деліктного права, можна виділити одну. Полягає вона в 

тому, що з’явилися комплексні праці, в яких принципово по-новому 

розглядаються місце і сутність адміністративно-деліктного права в 

правовій системі України. Тобто в цих працях враховується той факт, що: 

- людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і 

безпека є найвищою соціальною цінністю, а тому в науково-дослідних 

працях більше уваги приділяється процесуальним правам учасників 

провадження у справах про адміністративні правопорушення і механізмам 

та гарантіям їх забезпечення і дотримання; 

- діяльність держави має похідний характер від прав і свобод 

людини, а забезпечення цих прав є основним обов’язком держави. Тому в 

науково-дослідних працях більше уваги приділяється підставам, суб’єктам 

та порядку застосування заходів адміністративного примусу, пов’язаних з 
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притягненням особи до адміністративної відповідальності; 

- особа має обов’язки перед суспільством, а тому в науково-

дослідних працях більше уваги приділяється механізму реалізації особою, 

яка вчинила протиправне діяння у вигляді адміністративного 

правопорушення, обов’язку понести адміністративну відповідальність.   

 Хочемо зазначити, що наука адміністративно-деліктного права 

потребує суттєвого переосмислення з врахуванням специфіки суспільних 

відносин, що сформувалися та існують в сучасних умовах. Чисельні 

намагання реформувати адміністративно-деліктне право, на жаль, так і 

залишились лише намаганнями. В адміністративно-деліктному правовому 

регулюванні і в науці адміністративно-деліктного права намітився «період 

застою», коли сутність правового регулювання та напрями наукової думки 

довгий час не змінюються та зберігають в собі пережитки радянського 

адміністративного права.    

 Більш оптимістично щодо розвитку адміністративно-деліктного 

права налаштований Р. С. Мельник. Він зазначає, що реформування 

інституту адміністративної відповідальності та наукове переосмислення 

його правових засад, розпочате в Україні у 90-х роках минулого століття, 

на сьогодні набуло цілком завершених форм. Мова йде про розробку та 

широке обговорення проектів Концепції реформування інституту 

адміністративної відповідальності в Україні, Кодексу України про 

адміністративні проступки, підготовку та захист дисертаційних 

досліджень, написання монографій та навчальних посібників, присвячених 

зазначеному питанню. Все це свідчить про те, що ми стоїмо на порозі 

функціонування принципово оновленого інституту адміністративної 

відповідальності [141, с. 281-282]. 

Менш оптимістично налаштований щодо майбутнього науки 

адміністративно-деліктного права В. К. Колпаков. Він наголошує: «Є 

очевидним, що без фундаментальних наукових досліджень, без 

піонерських розробок теоретичних і прикладних проблем 
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адміністративного проступку якісний прорив у деліктній області 

адміністративного права неможливий. Їх відсутність ускладнює як 

кількісний, так і якісний аналіз адміністративних деліктів, стану 

правопорядку і законності в адміністративно-деліктній сфері, ефективності 

функціонування інституту адміністративної відповідальності й інших 

компонентів правової дійсності [100, с. 7-8].  

Сподіваємося, що запропонована нами науково-дослідна праця, 

сприятиме тому, що в Україні з’являться фундаментальні наукові 

дослідження з питань адміністративно-деліктного права, на підставі яких 

швидко і ефективно будуть вирішені існуючі сьогодні проблеми у сфері 

адміністративної відповідальності.   

Адміністративно-деліктне право як навчальна дисципліна являє 

собою навчальний курс, передбачений для студентів закладів вищої освіти 

юридичного спрямування.  

При характеристиці навчального курсу «Адміністративно-деліктне 

право» можна звернути увагу на декілька проблем, які є сьогодні в 

юридичній освіті. 

По-перше, адміністративно-деліктне право як самостійна 

навчальна дисципліна читається не у всіх закладах вищої освіти 

юридичної спрямованості. Весь масив матеріалу намагаються дати в 

межах Загальної частини адміністративного права, присвячуючи цьому не 

більше двох лекцій та двох семінарських занять. Тобто у випускників 

закладів вищої освіти юридичної спрямованості відсутні поглиблені 

знання у цій сфері, а велика частина із них навіть не розрізняє між собою 

«адміністративне судочинство» та «провадження у справах про 

адміністративні правопорушення», «кримінальний проступок» та 

«адміністративне правопорушення», тощо. Ця об’ємна сфера знань дається 

студентам, як правило, на самостійне вивчення. Але проблема полягає в 

тому, що в цій системі знань, як і в будь-якій іншій об’ємній системі, 

повинен бути екскурсовод (поводир) у вигляді викладача, який орієнтує 
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студента, дає йому поради, допомагає систематизувати освоєний ним 

великий об’єм інформації, яка буде достатньою, по-перше, для захисту 

своїх прав як громадянина України, по-друге, для виконання  в 

майбутньому своїх професійних обов’язків в якості суб’єкта 

адміністративно-юрисдикційної діяльності.  

Проблема викладання адміністративного права не нова в юридичній 

літературі[31; 150; 322; 73; 101; 95].  Є намагання переглянути як зміст, так 

і структуру навчальної дисципліни.       

Погоджуємося з науковцями в тому, що методика викладання 

навчальної дисципліни «Адміністративне право» у вищих навчальних 

закладах України за останні двадцять п’ять років суттєво не змінилася.  

В юридичній літературі зазначається, що традиційно в межах 

Загальної частини адміністративного права студенти: а) знайомляться з 

основними поняттями категоріального апарату адміністративного права 

(щоправда, сам категоріальний апарат цієї галузі права потроху 

змінюється); б) вивчають особливості адміністративно-правових норм та 

адміністративно-правових відносин; в) знайомляться із суб’єктами 

адміністративного права та їх правовим статусом; г) вивчають зміст 

базових інститутів Загальної частини адміністративного права – «публічна 

служба», «адміністративна відповідальність», «засоби забезпечення 

законності і дисципліни в діяльності публічної адміністрації» та ін. [150, с. 

236]. 

Відмічається, що викладання Загальної частини адміністративного 

права та формування програми з цієї дисципліни потребує вирішення 

наступних нагальних проблем: 

Перша проблема – це однаковість викладання дисципліни у вищих 

навчальних закладах на прикладі середньо-освітніх шкіл. Такий підхід, 

наприклад, спрощував би проведення загальнодержавної атестації 

випускників вузів (яка найближчим часом може бути запроваджена в 

Україні для випускників і яка вже впроваджена для вступників до 
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магістратури), але повністю зруйнував би як нові, так і вже давно існуючі 

наукові школи з адміністративного права [150, с. 236]. Повністю 

погоджуємося з цими застереженнями, бо навчальна дисципліна, як вже 

відмічалося, формується на підставі досягнень науки та з врахуванням 

положень чинного законодавства. У провідних закладах вищої юридичної 

освіти утворилися свої наукові школи з адміністративного права, які по-

своєму: розглядають предмет адміністративно-правового регулювання, а 

відповідно і зміст адміністративно-правових відносин, розкривають зміст і 

співвідносять поняття «адміністративний процес» і «адміністративна 

процедура», визначають систему заходів адміністративного примусу, 

тощо. Жодна з цих наукових шкіл не претендує на статус суб’єкта, який 

формує і реалізує політику викладання дисципліни «Адміністративне 

право» в закладах юридичної спрямованості. Тобто виходить, що в 

кожному закладі вищої освіти читається своє «адміністративне право». 

Впровадження ж зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) 

зводить нанівець всі розбіжності у наукових школах України з 

адміністративного права. Щоб не виникало дискусійних питань до змісту 

тестів та щоб підготувати студентів до здачі ЗНО, викладачі навчальних 

закладів вимушені будуть викладати студентам не адміністративне право, 

а адміністративне законодавство. Юристи, особливо юристи-науковці, 

розуміють різницю між вивченням адміністративного права та 

адміністративного законодавства, бо у першому випадку, країна отримає 

мислячого фахівця в сфері адміністративного права, який швидко 

зорієнтується в правовій ситуації, яку йому слід розв’язати, та використає 

не тільки положення національного законодавства, а й принципи 

національного права, які потребують професійного тлумачення, а, у 

другому випадку, – лише особу, яка знає чинне адміністративне 

законодавство. Така особа буде далекою від поняття «адміністративний 

розсуд», адже її не навчали мислити юридичними категоріями і приймати 

рішення. ЇЇ навчали запам’ятовувати норми чинного адміністративного 
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законодавства та на підставі цього давати одну із декількох правильних 

відповідей у тесті. Однаковість викладання дисципліни «Адміністративне 

право» повинно полягати лише у викладанні за узгодженою всіма 

закладами освіти юридичної спрямованості програми. ЗНО ж як форма 

контролю якості знань є інструментом, за допомогою якого, по-перше, 

руйнуються наукові школи адміністративного права, по-друге, вища освіта 

буде зведена до «натаскування» студента положеннями адміністративного 

законодавства, по-третє, наука перестає бути тим базисом, на підставі 

якого формується зміст навчальної дисципліни «Адміністративне право».            

Друга проблема викладання Загальної частини адміністративного 

права та формування програми з цієї дисципліни – це уточнення кола 

питань, які обов’язково повинні сьогодні охоплюватися в закладах освіти 

Загальною частиною адміністративного права як навчальною 

дисципліною. При такому підході, з одного боку, визначається мінімум 

знань, яким повинен оволодіти студент, а, з другого боку, не буде 

обмежуватись творчість вчених-викладачів, які поряд з викладанням 

обов’язкових питань Загальної частини, завжди зможуть додатково 

висвітлювати в навчальному процесі ті питання, які, на їх думку, є 

важливими при формуванні майбутнього кваліфікованого юриста (це 

обмеження також не повинно розповсюджуватись на зміст підручників, 

написаних одноособово вченим чи представниками певної наукової школи 

адміністративного права) [150, с. 236]. Уточнення кола питань, які слід 

читати в межах Загальної частини адміністративного права, є суттєвою 

проблемою сучасної юридичної освіти. Такі дискусії точаться і стосовно 

адміністративно-деліктного права. Традиційно адміністративно-деліктне 

право відноситься до Загальної частини адміністративного права і 

більшість науковців так і продовжують її розглядати. Але в юридичній 

літературі з’явилися думки, які дещо по-іншому розглядають це питання. 

Наприклад, Р. С. Мельник вважає, що не залишається абсолютно жодних 

підстав для того, щоб позиціонувати інститут адміністративної 
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відповідальності як складовий елемент Загального адміністративного 

права. Він переконаний, що цей інститут має стати складовим елементом 

(підгалуззю) Особливого адміністративного права [141, с. 287]. Перш ніж 

аналізувати цей вислів Р. С. Мельника, слід пояснити, що автор у свої 

докторській дисертації ґрунтовно досліджує систему адміністративного 

права як галузі права України і приходить до висновку, що 

адміністративне право складається з двох частин Загальне і Особливе 

адміністративне право. На його переконання цей поділ повинен бути 

перенесений і на навчальну дисципліну «Адміністративне право», де 

будуть виділятися не просто Загальна та Особлива частини 

адміністративного права, а Загальне і Особливе адміністративне право. 

Особливе адміністративне право може бути поділене (на цьому наполягає 

Р. С. Мельник) на підгалузі, які повинні читатись у закладах освіти 

юридичної спрямованості як окремі дисципліни (наприклад, 

адміністративно-господарське право; поліцейське право; будівельне право; 

право соціального захисту і соціального забезпечення; освітнє право; 

службове право). Саме до дисциплін Особливого адміністративного права і 

відносить Р. С. Мельник «адміністративно-деліктне право».  

Є науковці, які пропонують в Загальній частині адміністративного 

права виділяти теми, що присвячені матеріальному адміністративному 

праву, тоді як в межах Особливої частини зосередитись на викладанні: 1) 

основ організації публічного управління; 2) процедур в діяльності органів 

публічної адміністрації (управлінських, сервісних, примусових процедур, 

тощо) [150, с. 236-237]. Тобто матеріальне адміністративно-деліктне право 

буде міститись в Загальній частині адміністративного права, а 

процесуальне адміністративно-деліктне право – в Особливій частині 

адміністративного права. На користь такого підходу висловлюються 

наступні аргументи. 

В межах Особливої частини адміністративного права студенти 

продовжують: а) вивчати систему органів публічної адміністрації, які 
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реалізують свої повноваження в певній сфері суспільних відносин 

(наприклад, в сфері оборони, культури, охорони здоров’я, тощо); б) 

знайомитись із особливостями адміністративно-правового регулювання 

зазначених сфер суспільних відносин. Цей застарілий підхід викладання 

Особливої частини адміністративного права призводить до того, що: 1) у 

студента не формується і не з’являється системне бачення особливостей 

публічного управління в певній сфері суспільних відносин (по-перше, 

важко охопити специфіку діяльності понад семи десяти органів державної 

виконавчої влади, а, по-друге, постійні реорганізація державних органів і 

перерозподіл владних повноважень між ними, знецінюють отримані 

студентами знання під час навчання);  2) у студентів швидко пропадає 

інтерес до адміністративного права, тому що в порівнянні з іншими 

дисциплінами, в ньому багато абстрактних понять і дуже мало конкретики 

(існує нагальна проблема поєднання теорії і практики під час навчання); 3) 

викладач не встигає запропонувати студентам системні знання з Особливої 

частини адміністративного права як результат своєї аналітичної роботи, 

адже адміністративне законодавство і система органів публічної 

адміністрації занадто динамічно розвиваються. Тому лекція зводиться до 

інформування студентів про стан справ в законодавстві і не містить 

елементів навчання – отримання студентами системних базових знань та 

навичок, які знадобляться їм у професійній діяльності. Особлива частина 

адміністративного права, на думку деяких адміністративістів, повинна 

змістити акценти – від вивчення системи органів публічної адміністрації та 

особливостей реалізації ними повноважень, до вивчення процедур 

реалізації норм матеріального адміністративного права та процедур 

реалізації повноважень органів публічної адміністрації   [150, с. 236-237]. 

Підсумовуючи пропозиції Р. С. Мельника та інших науковців, які 

висловились в юридичній літературі щодо місця адміністративно-

деліктного права в навчальному процесі у закладах вищої освіти 

юридичної спрямованості, хочемо зазначити наступне. 
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Адміністративно-деліктне право заслуговує на те, щоб воно читалося 

у закладах вищої освіти юридичної спрямованості як самостійна 

дисципліна. Вважаємо, що структура адміністративного права як 

навчальної дисципліни не обмежується його Загальною та Особливою 

частинами. При характеристиці структури адміністративного права в 

науковій літературі іноді окрім Загальної і Особливої частин виділяють 

Спеціальну частину адміністративного права. В межах Спеціальної 

частини вивчається специфіка застосування заходів адміністративного 

примусу і специфіка здійснення правоохоронної діяльність органами, які 

на те уповноважені. Наприклад, такі навчальні дисципліни як 

«адміністративне судочинство» та «адміністративна діяльність органів 

внутрішніх справ» читаються у закладах вищої освіти як самостійні 

навчальні дисципліни. Саме такі дисципліни складають Спеціальну 

частину адміністративного права України. До Спеціальної частини 

адміністративного права, на нашу думку, відноситься і адміністративно-

деліктне право. Разом з тим, якщо з якихось причин заклад вищої освіти не 

може забезпечити читання самостійних дисциплін, наприклад, 

«адміністративно-деліктне право» чи «адміністративне судочинство», то їх 

слід виділяти в межах навчальної дисципліни «Адміністративне право» в 

якості Спеціальної частини.  

Зрозуміло, що такий підхід є дискусійним та викликає чимало 

нарікань, але саме такий підхід дасть можливість сконцентрувати увагу на 

видах та специфіці правового примусу, який регламентується 

матеріальними і процесуальними нормами адміністративного права, 

наприклад, щодо адміністративної відповідальності, дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців, розгляду спорів в межах 

адміністративного судочинства і ін.     

По-друге, внутрішня структура адміністративно-деліктного 

права як навчальної дисципліни до сих пір не визначена.  В юридичній 

літературі висловлені різні думки стосовно цього.  
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В. К. Колпаков у навчальному посібнику з адміністративної 

відповідальності (адміністративно-деліктного права) не робить чіткого 

розподілу між темами так званої матеріальної і процесуальної частин 

адміністративно-деліктного права. На його думку, в структурі навчальної 

дисципліни «Адміністративно-деліктне право» важливо виділи наступні 

теми: адміністративна відповідальність і предмет адміністративного права; 

адміністративний проступок; поняття складу адміністративного проступку 

та види складів; структура складу адміністративного проступку; 

відповідальність за вчинення адміністративних проступків 

(адміністративна відповідальність); провадження у справах про 

адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження) 

[97, с. 3-5]. 

Як бачимо, в навчальному посібнику В. К. Колпакова доволі широко 

представлені теми з матеріального адміністративно-деліктного права і 

всього одна тема присвячена процесуальним аспектам адміністративно-

деліктного права.   

Б. В. Россинський поділяє навчальний матеріал на три великі 

частини: 

- адміністративне правопорушення і адміністративне стягнення. 

Суб’єкти адміністративної юрисдикції; 

- провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

- склади адміністративних правопорушень, передбачених Особливою 

частиною КУпАП [255, с. 1, 104, 274]. Тобто Б. В. Россинський, по-перше, 

використовує класичну схему, що притаманна навчальній дисципліні 

«Кримінальне право». Саме в Загальній частині кримінального права 

вивчають загальне поняття злочину та покарання, а в темах Особливої 

частини – склади злочинів, передбачених Особливою частиною КК 

України. По-друге, Б. В. Россинський окремою темою виділяє всі питання, 

що стосуються провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.       
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А. Б. Агапов пропонує в структурі навчальної дисципліни 

«Адміністративно-деліктне право» виділяти Загальну та Особливу 

частини:  

Загальна частина складається з наступних тем: основні інститути 

адміністративної відповідальності; генезис законодавства про 

адміністративну відповідальність. 

Особлива ж частина включає до своєї структури наступні теми: види 

адміністративних проступків; провадження у справах про адміністративні 

правопорушення [6, с. 3-4]. Тобто Особлива частина адміністративно-

деліктного права, на думку А. Б. Агапова, одночасно поєднує в собі як 

характеристику складів окремих груп адміністративних правопорушень, 

так і провадження у справах про адміністративні правопорушення. У 

чинному ж КУпАП Особлива частина обмежується виключно главами 

кодексу, які передбачають вид адміністративного правопорушення і 

санкцію за його вчинення (Глави 5 - 15-А КУпАП).   

В. О. Круглов і Л. Л. Попов поділяють адміністративно-деліктне 

право на матеріальне і процесуальне адміністративно-деліктне право.  

1. Матеріальне адміністративно-деліктне право, на їх думку, 

складається з Загальної і Особливої частин.  

Загальна частина присвячена: адміністративно-деліктному закону; 

адміністративному правопорушенню і адміністративній відповідальності; 

адміністративним стягненням. 

Особлива ж частина повністю повторює назви глав Особливої 

частини КУпАП, де, наприклад, виділяються адміністративні 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення (Глава 5 

КУпАП), адміністративні правопорушення, що посягають на власність 

(Глава 6 КУпАП), тощо [114, с. 341-351].  

2. Процесуальне адміністративно-деліктне право, на думку В. О. 

Круглова і Л. Л. Попова, повинно включати наступні теми: 1) поняття та 

завдання адміністративно-деліктного процесу. Адміністративно-деліктне 
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процесуальне право і адміністративно-деліктний процесуальний закон; 2) 

органи і посадові особи, які вправі розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і інші учасники адміністративно-деліктного процесу; 3) 

докази в адміністративно-деліктному процесі; 4) заходи забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення; 5) 

порушення справи про адміністративне правопорушення; 6) розгляд 

справи про адміністративне правопорушення; 7) перегляд постанов та 

рішень в справах про адміністративні правопорушення; 8) виконання 

постанов в справах про адміністративні правопорушення [114, с. 328-335]. 

Тобто В. О. Круглов і Л. Л. Попов, по-перше, розмежовують між 

собою матеріальне та процесуальне адміністративно-деліктне право, а в 

межах матеріального адміністративно-деліктного права виділяють 

Загальну та Особливу частини.   

О. І. Миколенко в своєму навчальному посібнику «Адміністративний 

процес та адміністративна відповідальність в Україні» теж запропонував 

структуру навчальної дисципліни «адміністративно-деліктне право». 

Підкреслюємо, що науковець адміністративне судочинство та провадження 

у справах про адміністративні правопорушення відносить до проваджень 

адміністративного процесу, тому в назві навчального посібника звертав 

увагу на те, що в межах провадження в справах про адміністративні 

правопорушення виникають не процедурні, а безпосередньо процесуальні 

правовідносини. По-суті ж навчальний посібник на дев’яносто процентів 

присвячений питанням адміністративно-деліктного права. Вчений 

запропонував наступну структуру навчальної дисципліни: 

1. Матеріальна частина, яка включає: поняття адміністративного 

примусу та види заходів адміністративного примусу; поняття, функції і 

принципи адміністративної відповідальності; нормативні підстави 

адміністративної відповідальності та систематизацію адміністративно-

деліктного законодавства; поняття, ознакам і класифікацію 

адміністративного проступку; поняття і структуру складу 
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адміністративного проступку; поняття, види, систему та загальні правила 

накладення адміністративних стягнень в Україні [151, с. 365-367]. 

2. Процесуальна частина, яка включає: загальну характеристику 

провадження; підстави, суб’єктів та порядок застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; стадію адміністративного розслідування; стадію 

розгляду справи та винесення постанови (рішення) по справі; стадію 

перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення; 

стадію виконання постанов про накладення адміністративного стягнення 

[151, с. 365-367].   

Як бачимо, О. І. Миколенко виділяє у структурі навчальної 

дисципліни дві частини – матеріальну і процесуальну, але в матеріальній 

частині з якихось причин відсутні питання, присвячені характеристиці 

груп адміністративних правопорушень, які передбачені Особливою 

частиною КУпАП.  

Підсумовуючи проведений аналіз структури навчальної дисципліни 

«Адміністративно-деліктне право» хочемо зазначити наступне: 

по-перше, в її структурі обов’язково слід виділяти два структурних 

елементи матеріальне та процесуальне адміністративно-деліктне право, 

кожен з яких має свої особливості та специфіку викладання у закладах 

вищої освіти; 

по-друге, матеріальне адміністративно-деліктне право повинне 

складатись з двох структурних елементів – Загальної і Особливої частин. 

Загальною частиною охоплюються питання, пов’язані з розкриттям змісту 

понять «підстави адміністративної відповідальності», «адміністративне 

правопорушення», «адміністративна відповідальність», «склад 

адміністративного правопорушення», «адміністративне стягнення», 

«обставини, що виключають адміністративну відповідальність», тощо. 

Особлива ж частина акумулює знання щодо складів адміністративних 
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правопорушень, які в залежності від об’єкту посягання розподілені по 

главам Особливої частини КУпАП; 

по-третє, процесуальне адміністративно-деліктне право повинне теж 

складатись з двох структурних елементів – Загальної і Особливої частин. 

Загальною частиною повинні охоплюватись питання, пов’язані з 

розкриттям системи органів, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, а також питання, пов’язані з 

характеристикою завдань, принципів і стадій провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, доказів і доказування, процесуальної 

форми, тощо. Особлива ж частина процесуального адміністративно-

деліктного права повинна акумулювати знання щодо характеристики 

особливостей адміністративного розслідування, розгляду справи та 

процедури винесення постанови по справі, перегляду постанов про 

адміністративні правопорушення, виконання постанов про накладення 

адміністративного стягнення, знання стосовно підстав та порядку 

застосування заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, тощо. 

 

 

1.3 Критерії визначення місця адміністративно-деліктного права  

в системі права України 

 

Поспішний погляд на адміністративно-деліктне право та суспільні 

відносини, що воно регулює, не викликають ніяких запитань, адже 

ключовими поняттями, навколо яких будується адміністративно-деліктне 

право, це «адміністративний проступок», «адміністративне стягнення» та 

«адміністративна відповідальність».  

Разом з тим, більш поглиблений аналіз адміністративно-деліктного 

правового регулювання суспільних відносин показує, що: 

по-перше, визначення предмету адміністративно-деліктного 
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правового регулювання тісно пов’язано з визначенням та конкретизацією 

предмету адміністративного права України. Останні п’ятнадцять років це 

одна із ключових проблем теорії адміністративного права, яка вирішена 

сьогодні лише частково. Наприклад, А. П. Шергін, намагаючись 

розмежувати між собою норми адміністративного права та норми 

адміністративно-деліктного права, стверджує, що формування сучасного 

адміністративно-деліктного права передбачає взаємодію з інститутами 

адміністративного права, перш за все такими, як статус органів виконавчої 

влади, їх система, компетенція. Відомо, що більшу частину суб’єктів 

адміністративної юрисдикції складають органи виконавчої влади та їх 

посадові особи. Загальний статус і систему цих суб’єктів визначають 

норми адміністративного права, адміністративно-деліктне ж право формує 

їх спеціальний статус як суб’єктів, які уповноважені розглядати і 

вирішувати справи про адміністративні правопорушення. Такий зв’язок 

чітко простежується при реформуванні системи органів виконавчої влади. 

Реорганізація, ліквідація чи створення нового органу виконавчої влади, 

зміна його компетенції, як правило, тягне за собою внесення відповідних 

змін до законодавства про адміністративну відповідальність [321, с. 180]. 

Отже існує нагальна необхідність визначення загальних рис, які 

притаманні адміністративно-деліктним відносинам як виду 

адміністративних відносин, і, в той же час, потреба в розкритті 

особливостей адміністративно-деліктних відносин, завдяки яким вони 

об’єднуються в однорідну групу, яка входить в предмет правового 

регулювання одного із інститутів адміністративного права; 

по-друге, на низькому теоретичному рівні сьогодні розроблена 

концепція адміністративних санкцій, а тому відсутнє загальне уявлення 

про місце адміністративних стягнень в системі адміністративних санкцій. І 

це при тому, що наполегливо і детально за роки незалежності України 

розроблялися системні уявлення про адміністративний примус. В цьому 

сенсі можна згадати праці відомих адміністративістів України (Т. О. 
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Коломоєць, А. Т. Комзюк) [94; 103] та інших науковців, які присвятили 

свої комплексні наукові праці проблемам адміністративного примусу (А. 

В. Гайдук, Ю. Я. Кінаш, І. В. Мельник, В. О. Продаєвич, О. Р. Трещова, Т. 

М. Філоненко) [50; 46; 82; 138; 244; 304; 311]. Але в цих працях аналіз 

адміністративних санкцій зводився лише: 

- до виділення критеріїв розмежування санкції та інших заходів 

примусу (А. В. Гайдук, Т. О. Коломоєць, В. О. Продаєвич, О. Р. Трещова); 

- до характеристики адміністративних стягнень як санкцій, які 

передбачені чинним адміністративно-деліктним законодавством (Ю. Я. 

Кінаш, А. Т. Комзюк);  

- до характеристики заходів адміністративного примусу без 

використання і залучення у дослідження понять «санкція» та 

«адміністративна санкція» (А. О. Виприцький, І. В. Мельник);        

- до ототожнення заходів адміністративного примусу та 

адміністративних санкцій (Т. М. Філоненко).  

Тобто системного комплексного уявлення про зміст адміністративної 

санкції та систему адміністративних санкцій так і не було запропоновано в 

науково-дослідних працях і юридичній літературі України. А тому існує 

нагальна необхідність визначення кола суспільних відносин, які входять в 

предмет адміністративно-деліктного правового регулювання, та їх 

відмежування від інших суспільних відносин, пов’язаних із застосуванням 

заходів адміністративного примусу і адміністративних санкцій. Наприклад, 

проблемним є визначення правової природи суспільних відносин, які 

виникають у зв’язку із застосуванням такого заходу адміністративного 

примусу як доставлення порушника (ст. 259 КУпАП). Ці відносини є 

виключно адміністративно-правовими, тобто такими, що не мають 

відношення до адміністративно-деліктного права, чи, все ж таки, входять в 

предмет адміністративно-деліктного права? Подібні проблемні питання 

виникають з приводу багатьох суспільних відносин, які пов’язані із 

застосуванням заходів адміністративного примусу та адміністративних 
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санкцій в межах провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, – 

ст. 24-1 КУпАП, покладення на правопорушника обов’язку відшкодувати 

заподіяну майнову шкоду –  ст. 40 КУпАП, та ін.).      

по-третє, в науковій літературі є тенденції щодо трансформації 

уявлень про адміністративний проступок як підставу адміністративної 

відповідальності та про саму адміністративну відповідальність. 

Пояснюється це тим, що і на теоретичному, і на законодавчому рівні не 

вирішені наступні питання: 1) чи існує адміністративна відповідальність 

юридичних осіб?; 2) якщо підставою притягнення до адміністративної 

відповідальності фізичної особи є вчинення адміністративного проступку, 

то що тоді є підставою для притягнення юридичної особи до 

адміністративної відповідальності?; 3) чи слід у майбутньому обмежити 

підстави адміністративної відповідальності виключно порушеннями норм 

адміністративного права, адже сьогодні адміністративна відповідальність 

накладається і за порушення норм цивільного, трудового та інших галузей 

права?; 4) чи можна до заходів адміністративної відповідальності віднести 

заходи виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх, а також 

санкції, які накладає адміністративний суд в результаті розгляду 

публічного спору? Тобто традиційні уявлення про адміністративний 

проступок і адміністративну відповідальність, які до нас прийшли з 

радянського адміністративного права, сьогодні потребують 

переосмислення у зв’язку з виникненням нових форм реагування держави 

на діяння, що порушують вимоги чинного адміністративного та інших 

галузей законодавства. Зрозуміло, що уявлення про предмет 

адміністративно-деліктного права залежить від чітких відповідей на 

поставлені питання. У зв’язку з цим, ми можемо лише зафіксувати 

сучасний стан адміністративно-деліктного правового регулювання, 

розкрити перспективи розвитку адміністративно-деліктного права, які 

представлені у законопроектах та науковій літературі, а також 
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запропонувати своє бачення ідеального адміністративно-деліктного 

правового регулювання.             

по-четверте, потребують свого уточнення і суспільні відносини, які 

регулюються процесуальними нормами адміністративно-деліктного права. 

Наприклад, А. П. Шергін у своїх працях піднімає питання щодо 

належності до адміністративно-деліктного права усіх норм, які містяться у 

його джерелах. Його висновок – не всі, а лише їх частка. На його думку, у 

процесі боротьби з адміністративними правопорушеннями розвивається і 

припиняється значна кількість різноманітних правовідносин. Ця 

розмаїтість визначається «довжиною» охоронного варіанта правового 

регулювання, диктується самою логікою адміністративно-юрисдикційного 

процесу і залежить від багатьох факторів (стадія процесу, суб’єкти 

відносин, об’єкт останнього, юридичний факт, з яким зв’язується 

виникнення відносин, і ін.). Достатньо порівняти відносини, що виникають 

з приводу адміністративного затримання, накладення адміністративного 

стягнення, оскарження постанови юрисдикційного органу, щоб помітити 

складний структурний склад відносин [320, с. 57]. Тобто у межах 

адміністративно-деліктних відносин важливо визначити не тільки групи 

матеріальних відносин, на які в основному звертається увага в науковій 

літературі, а й виділити групи процесуальних відносин, що складають 

предмет адміністративно-деліктного регулювання. Розкривати таку 

складну проблему, на нашу думку, недоречно лише однією фразою, що 

«процесуальні адміністративно-деліктні відносини це відносини, які 

складаються підчас реалізації передбаченого чинним законодавством 

порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності». Потрібна 

їх конкретизація та скрупульозний опис.     

Отже пропонуємо поступово розглянути кожну з названих проблем 

адміністративно-деліктного правового регулювання суспільних відносин 

та визначитися з колом суспільних відносин, які регулює сьогодні 

адміністративно-деліктне право. 
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В юридичній літературі представлено багато думок щодо сучасного 

визначення предмету адміністративно-правового регулювання, які можна 

розбити на три групи: 

1) управлінська концепція адміністративного права. Представники 

даної концепції стверджують, що адміністративне право це галузь права, 

яка регулює суспільні відносини, що складаються в сфері реалізації 

виконавчої влади (державного управління) [7, с. 32; 301, с. 4; 91, с. 39; 8, с. 

17-19]. Наприклад, російські вчені О. П. Альохін, М. Ю. Козлов, А. П. 

Шергін стверджують, що предметом адміністративного права, до якого 

відносяться і норми про адміністративну відповідальність, є суспільні 

відносини, які складаються в процесі і з приводу здійснення державного 

управління (виконавчої влади), тобто відносини управлінського характеру 

[321, с. 176; 20, с. 23].  

Серед представників управлінської концепції адміністративного 

права є не тільки адміністративісти Російської Федерації, Білорусії чи 

Казахстану, а й вчені України (З. С. Гладун, І. Б. Тацишин) [53, с. 13; 293, 

с. 9]. Що правда, в Україні навіть найзапекліші прихильники такого 

визначення предмету адміністративного права (Ю. П. Битяк, В. М. 

Гаращук, Д. В. Лученко і ін.) сьогодні намагаються пом’якшити свою 

позицію у зв’язку з суттєвими змінами, що відбулися в сфері 

адміністративно-правового регулювання (поява інституту 

адміністративних послуг, розвиток правового регулювання 

адміністративних процедур, виникнення адміністративного судочинства і 

ін.). Вони, змінивши акценти, зазначають, що предмет адміністративного 

права складають суспільні відносини, які виникають з метою реалізації і 

захисту прав громадян, утворення нормальних умов для функціонування 

суспільства і держави. Такі відносини пов’язані із: 1) діяльністю органів 

виконавчої влади; 2) внутрішньо організаційною діяльністю інших 

державних органів, підприємств, установ і організацій; 3) управлінською 

діяльністю органів місцевого самоврядування; 4) здійсненням 
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недержавними суб’єктами делегованих повноважень органів виконавчої 

влади; 5) розглядом судами справ про адміністративні правопорушення 

[13, с. 28].  

Цікаво, що запропоновані види суспільних відносин по-суті 

розпорошили адміністративно-деліктні відносини по різним групам. Так до 

першої групи належать відносини, які пов’язані з юрисдикційною 

діяльністю органів виконавчої влади, до четвертої групи – відносини, що 

пов’язані з реалізацією юрисдикційних повноважень, які від імені держави 

реалізують органи місцевого самоврядування, і, нарешті, до п’ятої групи – 

відносини, пов’язані з розглядом судами справ про адміністративні 

правопорушення. П’ята група суспільних відносин виділяється окремо, 

адже завжди існували дискусії щодо правової природи саме цієї групи 

відносин. Згідно з положеннями ст. 124 Конституції України правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди, а делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускаються. Виникає питання: «Розгляд судами справ про 

адміністративні правопорушення – це акт правосуддя чи звичайна 

юрисдикційна діяльність, яка може здійснюватись і органами державної 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку та на 

підставах, передбачених чинним законодавством?». У зв’язку з тим, що 

адміністративне право, в першу чергу, забезпечує діяльність органів 

державної виконавчої влади, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, Д. В. Лученко 

вирішили окремо виділити групу суспільних відносин, які пов’язані з 

діяльністю судів щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. Переконані, що вчені виділили цю групу в предметі 

адміністративного права лише з однієї причини – відсутнє будь-яке 

теоретичне обґрунтування та доцільність у розподілі адміністративно-

деліктних відносин, частина б з яких входила в предмет адміністративного 

права (це відносини щодо притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності органами державної виконавчої влади та органами 
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місцевого самоврядування), а частина існувала б за межами 

адміністративно-правового регулювання (це відносини щодо притягнення 

осіб до адміністративної відповідальності за рішенням суду).  

Разом з тим, хочемо висловити критичні зауваження як в цілому до 

управлінської концепції адміністративного права, так і до більш сучасної її 

інтерпретації, яка висловлена в працях Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, Д. В. 

Лученка і інших науковців України.  

По-перше, адміністративно-деліктні відносини не є управлінськими 

за своєю суттю, хоча є владними відносинами, як і всі адміністративно-

правові відносини. На цю особливість відносин адміністративно-

деліктного права звертали та звертають увагу багато науковців (Л. В. 

Коваль, В. К. Колпаков, А. П. Шергін та ін.). Наприклад, той же А. П. 

Шергін, про якого вже неодноразово згадувалось в дисертації, стверджує, 

що предметом адміністративно-деліктного права є не управлінські 

відносини, а відносини, змістом яких є обов’язок порушника нести 

відповідальність і правомочність суб’єктів адміністративної юрисдикції 

застосувати до нього передбачений законом захід адміністративної 

відповідальності [321, с. 176-177].  

Що об’єднує управлінські, публічно-сервісні і адміністративно-

деліктні відносини? Всі вони характеризуються тим, що одна із сторін 

таких відносин завжди є носієм владних повноважень, без якого існування 

адміністративно-правових відносин не можливе. В адміністративно-

деліктних відносинах з одної сторони виступає особа, яка вчинила 

адміністративний проступок, а з іншого – носій владних повноважень, а 

саме, орган адміністративної юрисдикції (його посадова особа), який 

вповноважений порушити справу, розглянути її  по суті та винести 

рішення по справі.  

Всі інші ознаки суспільних відносин, які регулюються нормами 

адміністративного права та які виділяють у науковій і навчально-

методичній літературі, є додатковими. Вони не використовуються для 
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ідентифікації суспільних відносин за галузевою ознакою в системі права 

України. 

Наприклад, автори підручника з адміністративного права під 

загальною редакцією В. В. Коваленка до ознак, які характеризують 

відносини, що регулюються нормами адміністративного права, відносять 

те, що такі відносини змінюються та припиняються в сфері публічного 

адміністрування [120, с. 47]. Якщо раніше однією із проблемних категорій 

теорії адміністративного права було поняття «державне управління», то 

сьогодні такою проблемною категорією стало поняття «публічне 

адміністрування». Приведу декілька прикладів визначення публічного 

адміністрування, які представлені в юридичній літературі. Так, автори того 

ж підручника з адміністративного права під загальною редакцією В. В. 

Коваленка зазначають, що публічна адміністрація як правова категорія має 

два виміри – функціональний і організаційно-структурний. При 

функціональному підході – це діяльність відповідних структурних 

утворень щодо виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного 

інтересу. Наприклад, виконання публічною адміністрацією 

правоохоронної функції означає, системну діяльність всіх структурних 

утворень, які мають таку функцію. При організаційно-структурному 

підході публічна адміністрація – це сукупність органів, які утворюються 

для здійснення (реалізації) публічної влади [120, с. 23]. Інша група вчених 

у підручнику з загального адміністративного права (В. М. Бевзенко, Р. С. 

Мельник) стверджують, що кожна з трьох влад (законодавча, судова, 

виконавча) реалізуються у властивій лише їм формі: законодавча – у формі 

законотворчості, судова – у формі правосуддя, виконавча – у формі 

публічного адміністрування. Але не є публічним адмініструванням, на 

думку В. М. Бевзенка і Р. С. Мельника, діяльність, пов’язана з 

внутрішньою організацією функціонування органів публічної влади. ЇЇ 

пропонується назвати внутрішньо-управлінською діяльністю, яка так само 

як і публічне адміністрування, регламентується нормами 
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адміністративного права [140, с. 39-41]. Протиріччя двох наведених 

визначень публічного адміністрування полягає в тому, що, в одному 

випадку, внутрішньо-управлінська діяльність державних органів 

охоплюється поняттям «публічне адміністрування», а в другому – ні. У 

зв’язку з цим, важко всі адміністративні відносини характеризувати як 

такі, що змінюються та припиняються у сфері публічного адміністрування.           

Автори підручника з адміністративного права під загальною 

редакцією В. В. Коваленка до ознак, які характеризують відносини, що 

регулюються нормами адміністративного права, відносять те, що такі 

відносини можуть виникати за ініціативою будь-якої із сторін. При цьому 

згода чи бажання другої сторони не є обов’язковою умовою їх виникнення 

[120, с. 47]. Ця ознака лише розкриває певні властивості адміністративних 

відносин, але не є ключовою для їх відмежування від тих суспільних 

відносин, які регулюються іншими галузями права. Переважна більшість 

адміністративно-деліктних відносин виникає за ініціативою 

адміністративно-юрисдикційного органу, який вповноважений порушувати 

справу, розглядати її і приймати рішення по справі. Разом з тим, існують 

приклади, коли адміністративно-деліктні відносини виникають по 

ініціативі інших учасників. Наприклад, ст.ст. 268 і 269 КУпАП 

передбачають можливість особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, та потерпілого оскаржити постанову по справі.   

В. М. Бевзенко і Р. С. Мельник серед ознак адміністративних 

відносин виділяють те, що вони мають своєю основою публічні інтереси 

[140, с. 121]. Разом з тим, вчені пропонують доволі складне для 

використання визначення публічного інтересу [140, с. 36]. На це 

звертається увага в періодичних виданнях. Так О. І. Миколенко зазначає, 

що більш розгорнуту характеристику публічного і приватного інтересів 

запропонували Р. С. Мельник та В. М. Бевзенко. Вони вважають, що 

приватні інтереси – це ті, що задовольняються власними, винятково 

інтелектуальними діями і операціями (наприклад, внутрішнє, 
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необ’єктивовуване сповідання певної віри), а також ті, що 

задовольняються власними фізичними діями, але такими, що не 

оприлюднюються (наприклад, ведення «інтимного щоденника»). При 

цьому, продовжують вчені, такі інтереси не піддаються державно-

юридичному регулюванню. На противагу приватним інтересам публічні 

інтереси поєднують лише ті інтереси, які однаковою мірою є важливими 

для кожного члена суспільства (наприклад, інтерес дихати чистим 

повітрям) [156, с. 100-104].  

Такий підхід до співвідношення публічного і приватного інтересів, 

на думку О. І. Миколенка, породжує певні запитання. По-перше, при 

такому підході втрачається сенс виділення в межах національного права і 

юридичної науки поняття «приватний інтерес». Якщо такий інтерес не 

потребує державно-юридичного регулювання, то навіщо його виділяти в 

юридичній науці? Приватний інтерес в такому значенні не є ні об’єктом 

наукового пізнання, ні об’єктом правового регулювання. По-друге, при 

такому підході цивільне право, яке традиційно розглядалося у вітчизняній 

науці як галузь приватного права, перетворюється в галузь публічного 

права, адже цивільне право задовольняє реалізацію певних інтересів 

фізичних і юридичних осіб. По-третє, при такому підході одним терміном 

– «публічні інтереси», намагаються визначати і державні інтереси, і 

громадські інтереси, і, навіть, інтереси, окремої особи, які вона захоче 

реалізувати назовні, тобто через здійснення певних фізичних дій. Разом з 

тим, традиційні визначення публічного інтересу як загального інтересу 

суспільства, визнаного державою, та приватного інтересу як інтересу 

окремої особи, який визнається і захищається державою, О. І. Миколенко 

вважає сьогодні методологічно застарілими і такими, що потребують 

нових науково обґрунтованих підходів [156, с. 100-104]. 

Повністю погоджуємося з вченим в тому, що визначення публічних 

інтересів є іноді марною справою, як і, наприклад, намагання встановити 

справедливість у певних суспільних стосунках. Навіть рішення 
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адміністративного суду по справі однією стороною справи буде вважатися 

справедливим, а другою – несправедливим та таким, яке потребує 

подальшого оскарження. Тобто зміст терміну «публічний інтерес» може у 

органу державної влади набувати одного змісту, у певної соціальної групи 

– другого змісту, а у окремої людини взагалі мати свій специфічний зміст. 

До того ж конституційні відносини теж характеризуються тим, що вони 

мають своєю основою публічні інтереси. В чому тоді різниця між 

конституційними та адміністративними відносинами? Отже ця ознака 

може розглядатися лише в якості додаткової ознаки адміністративних 

відносин. Вона не чітка за своїм змістовним наповненням, а тому не може 

витупати критерієм розмежування конституційних, адміністративних, 

кримінальних та інших відносин, які регулюються галузями права України.  

Таким чином, управлінська концепція адміністративного права має 

сьогодні багато недоліків, які не дозволяють чітко визначити місце 

адміністративно-деліктних відносин в існуючій системі адміністративних 

відносин. Ці відносини за своєю суттю є не управлінськими, а публічно-

владними відносинами.      

По-друге, запропоновані Ю. П. Битяком, В. М. Гаращуком і Д. В. 

Лученко групи суспільних відносин, які регулює адміністративне право, не 

тільки розпорошують адміністративно-деліктні відносини по різним 

групам, а й не враховують існування ще одного виду адміністративно-

деліктних відносин, які мають свою специфіку та відповідне правове 

забезпечення. Для пояснення своєї позиції, звернемося до положень ст. 255 

КУпАП.  

Так ч. 1 ст. 255 КУпАП зазначає, що у справах про адміністративні 

правопорушення протоколи про правопорушення мають право складати 

уповноважені на те посадові особи:  

- Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її 

представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі (наприклад, по ст. 164-8 КУпАП в частині недотримання 
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квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України); 

- органів Служби безпеки України (наприклад, по ст. 195-5 КУпАП 

«Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації»); 

- Рахункової палати (наприклад, по ст. 164-14 КУпАП «Порушення 

законодавства про закупівлі»); 

- Національного антикорупційного бюро України (наприклад по ст. 

185-13 КУпАП «Невиконання законних вимог посадових осіб 

Національного антикорупційного бюро України»); 

- прокурор (наприклад, по ст. 185-11 КУпАП «Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист»).  

Нагадаємо, що Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук і Д. В. Лученко відносять 

до предмету адміністративного права суспільні відносини, які пов’язані з: 

1) діяльністю органів виконавчої влади. Національна рада України з 

питань телебачення і радіомовлення, Служба безпеки України, Рахункова 

палата, Національне антикорупційне бюро України і прокуратура не 

відносяться до органів виконавчої влади. Національна рада України з 

питань телебачення і радіомовлення є конституційним, постійно діючим 

колегіальним органом [230], Служба безпеки України – державним  

правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує 

державну безпеку України [239], Рахункова палата – державним 

колегіальним органом, який від імені Верховної Ради України здійснює 

контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням [237], а Національне антикорупційне бюро України та 

прокуратура – державними правоохоронними органами [228; 236]; 

2) внутрішньо-організаційною діяльністю інших державних органів, 

підприємств, установ і організацій. Діяльність Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, Служби безпеки України, Рахункової 

палати, Національного антикорупційного бюро України і прокуратури 
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щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення не є їх 

внутрішньо-організаційною діяльністю. Це зовнішня діяльність 

перерахованих органів держави;    

3) управлінською діяльністю органів місцевого самоврядування. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Служба 

безпеки України, Рахункова палата, Національне антикорупційне бюро 

України і прокуратура не відносяться до органів місцевого 

самоврядування; 

4) здійсненням недержавними суб’єктами делегованих повноважень 

органів виконавчої влади. Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення, Служба безпеки України, Рахункова палата, Національне 

антикорупційне бюро України і прокуратура не відносяться до 

недержавних суб’єктів;  

5) розглядом судами справ про адміністративні правопорушення [13, 

с. 28]. 

Як бачимо, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук і Д. В. Лученко під час 

перерахування груп суспільних відносин, які регулює адміністративне 

право, не назвали групу відносин, яка є складовою частиною предмету 

адміністративно-деліктного права, а разом з тим, повинна охоплюватись 

предметом адміністративно-правового регулювання.  

2) публічно-сервісна концепція адміністративного права. 

Представники даної концепції стверджують, що адміністративне право це 

галузь права, яка регулює окрім інших також публічно-сервісні відносини, 

які і є головними в предметі адміністративного права. Саме публічно-

сервісні відносини визначають сутність сучасного адміністративного права 

[63; 4, с. 76-80].  

Не заперечуємо проти існування публічно-сервісних відносин в 

предметі адміністративного права, але не можемо погодитись з тим, що 

саме ці відносини визначають сутність сучасного адміністративного права 

та є пріоритетними по відношенню до управлінських і правоохоронних 
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відносин. Виконавча влада ніщо без реалізації управлінських чи 

правоохоронних повноважень. Виникнення і розвиток в українському 

суспільстві публічно-сервісних відносин це результат його демократизації 

за останні двадцять п’ять років. Суспільство в цілому дійшло до розуміння 

того, що в правовій, демократичній і соціальній державі органи публічної 

адміністрації не можуть обмежитись виключно реалізацією управлінських 

чи правоохоронних повноважень. У суспільства виник попит на отримання 

з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

адміністративних послуг. Тобто публічно-сервісні відносини лише у 

сукупності з управлінськими і правоохоронними відносинами (без 

встановлення пріоритетів одних над іншими) характеризують сучасне 

адміністративне право України.      

3) поліструктурна концепція адміністративного права. 

Представники даної концепції стверджують, що адміністративне право це 

галузь права, яка регулює в рівній мірі управлінські, публічно-сервісні 

(правозабезпечувальні) та правоохоронні відносини. Саме ця концепція 

набула сьогодні найбільшого свого поширення в науковій та навчально-

методичній літературі з адміністративного права (А. С. Васильєв, Т. О. 

Коломоєць, В. К. Колпаков, М. М. Конін, О. В. Кузьменко, С. Г. Стеценко 

та ін.) [43, с. 4-8; 93, с. 10-11; 120, с. 24-31; 104, с. 36; 283, с. 19]. 

Зупинимося на перевагах поліструктурної концепції 

адміністративного права: 

– її прибічники намагаються зберегти єдність галузі права, адже 

неодноразово були спроби відірвати від адміністративного права різні його 

частини у вигляді самостійних галузей права з назвами «поліцейське 

право», «адміністративне процесуальне право», «службове право», 

«адміністративне процедурне право», «адміністративно-деліктне право» 

тощо; 

– її прибічники намагаються замінити категорію «державне 

управління», яка довгий час була системо-утворюючою категорією 
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адміністративного права, на нову категорію, яка б пояснювала єдність 

суспільних відносин, що регулюються сьогодні нормами 

адміністративного права; 

– концепція показує різноманітність суспільних відносин, які 

входять в предмет адміністративного права, що дозволяє кожну з 

виділених груп суспільних відносин досліджувати окремо, підкреслюючи 

її особливості в загальній системі адміністративних суспільних відносин.      

Зупинимося на недоліках поліструктурної концепції 

адміністративного права: 

– важко знайти єдиний критерій (єдину системо-утворюючу 

категорію), на підставі якого (якої) об’єднуються сьогодні 

адміністративно-правові відносини. Запропонована в юридичній літературі 

категорія «публічне адміністрування», на жаль, має ті ж самі вади, що були 

свого часу притаманні поняттю «державне управління». Його зміст 

трактується науковцями по-різному, що нівелює методологічне значення 

цієї категорії при визначенні предмету адміністративного права. 

Наприклад, стосовно цього В. О. Орлова зазначає, що у всіх із 

запропонованих у юридичній літературі класифікацій суспільних відносин, 

які входять в предмет адміністративного права, є раціональне зерно, але і 

кожна з них має певні недоліки, які не дозволяють говорити про жодну із 

класифікацій як про загальновизнану в науковій спільноті [202, с. 26]; 

– адміністративно-деліктні відносини дуже рідко виділяються в 

якості специфічної групи суспільних відносин, що регулює 

адміністративне право. Зазвичай такі відносини включають до групи 

правоохоронних відносин, де поряд з адміністративно-деліктними 

відносинами називають відносини щодо розгляду адміністративними 

судами публічних спорів, відносини щодо застосування заходів 

адміністративного примусу, а також відносини щодо дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців.       

Хочемо проаналізувати представлені в юридичній літературі 
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визначення предмету адміністративного права з точки зору врахування в 

них суспільних відносин, які регулюються адміністративно-деліктним 

правом, та з позиції охоплення ними всього спектру суспільних відносин, 

які дійсно регулює сучасне адміністративне право України.    

Найбільш послідовно ідеї переосмислення предмету 

адміністративно-правового регулювання, які свого часу були задекларовані 

в реформі адміністративного права [250], втілює у життя у  своїх працях А. 

С. Васильєв. Він пропонує виділяти в предметі адміністративного права 

три групи суспільних відносин: а) управлінські відносини (що складаються 

в процесі державного управління); б) правоохоронні відносини (що 

складаються в процесі забезпечення громадського порядку 

правоохоронними органами); в) правозабезпечувальні відносини (що 

складаються в сфері забезпечення державним апаратом  реалізації 

суб’єктивних прав і інтересів громадян у взаємовідносинах з органами 

державної виконавчої влади). Таким чином, підсумовує А. С. Васильєв, 

предмет адміністративного права являє собою сукупність 

взаємопов’язаних і відносно однорідних суспільних відносин, які 

виникають в сфері зовнішньо- і внутрішньо-організаційної управлінської, 

правоохоронної і правозабезпечувальної діяльності держави [43, с. 4-8]. 

Стосовно запропонованих груп суспільних відносин хочемо 

зазначити наступне.  

По-перше, кожна з окреслених А. С. Васильєвим груп має свою 

специфіку, що дає можливість досліджувати кожну із виділених груп 

окремо. Разом з тим, кожна з визначених груп включає в себе велику 

кількість «підгруп», які мають багато своїх специфічних особливостей. 

Тому двома словами чи одним реченням не можливо описати особливості, 

наприклад, управлінських суспільних відносин. Завжди доводиться 

конкретизувати сферу, де вони виникають, змінюються та припиняють 

своє існування. Наприклад, до управлінських відносин А. С. Васильєв 

відносить: а) зовнішньо-організаційні; б) внутрішньо-організаційні; в) 
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відносини, пов’язані з реалізацією органами місцевого самоврядування 

повноважень, делегованих їм державою, тощо. У кожної із названих 

підгруп управлінських суспільних відносин є достатньо особливостей, які 

могли б стати підставою для самостійного їх визначення в предметі 

адміністративного права. Як це, до речі і роблять, наприклад, С. В. Пєтков, 

С. Г. Стеценко, В. О. Орлова і інші науковці України [210, с. 42-43; 283, с. 

19; 202, с. 26].   

По-друге, в межах правоохоронних відносин А. С. Васильєв об’єднує 

дуже різні за змістом суспільні відносини. До цієї групи він включає 

відносини, які виникають в межах адміністративного судочинства, 

відносини щодо застосування заходів адміністративного примусу та 

заходів дисциплінарного примусу. Навіть поверховий порівняльний аналіз 

названих правоохоронних суспільних відносин виявить більше 

розбіжностей між ними, ніж ознак, які їх об’єднують. Вважаємо, що 

предмет адміністративного права потребує більшої деталізації, ніж це 

пропонує А. С. Васильєв, адже за більш загальними визначеннями 

суспільних відносин, – «управлінські», «правозабезпечувальні», 

«правоохоронні», – приховуються групи специфічних відносин, які, по-

перше, дуже часто втрачаються при загальній характеристиці предмету 

адміністративного права, а, по-друге, розкривають специфіку сучасного 

адміністративного права, адже саме в нюансах ховається сутність 

загального.                      

Адміністративісти із Казахстану (І. А. Хамедов, Л. Б. Хван та І. М. 

Цай) стверджують, що предмет адміністративного права включає в себе: 1) 

публічні відносини, які складаються у сфері державного управління; 2) 

внутрішньо-організаційні відносини у діяльності всіх державних органів; 

3) адміністративно-юстиційні відносини; 4) публічні відносини, пов’язані 

із застосуванням адміністративного примусу (адміністративно-охоронні 

відносини) [313, с. 71].      

Стосовно запропонованих груп суспільних відносин хочемо 
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зазначити наступне.  

По-перше, використання при характеристиці суспільних відносин 

поняття «державне управління», автоматично виключає із предмету 

адміністративного права суспільні відносини щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування. Ці відносини теж пов’язані із реалізацією 

державно-владних повноважень та здійсненням внутрішньо-управлінської 

діяльності. 

По-друге, чітко не виділяється група суспільних відносин, яка 

пов’язана з реалізацією контрольно-організаційних повноважень органами 

публічної адміністрації. Контроль може розглядатись як невід’ємний 

елемент управління лише в тому випадку, коли мова йде про 

внутрішньовідомчий контроль. Коли ж мова йде про, так званий, 

«зовнішній контроль», тобто контроль, який здійснюється за особами, які 

не мають службової підпорядкованості до суб’єкта контролю, то таку 

діяльність, на нашу думку, не можна розкривати через поняття «державне 

управління». Такі контрольно-організаційні відносини мають свою 

специфіку та заслуговують на особливе місце в системі суспільних 

відносин, які регулює адміністративне право.        

По-третє, відносини, які пов’язані із застосуванням 

адміністративного примусу, дуже різноманітні. Особливо це помітно по 

цілям застосування заходів примусу: 

–  з метою профілактики правопорушень та уникнення 

шкідливих наслідків катастрофи чи стихійного лиха застосовуються 

заходи попередження; 

–  з метою припинення протиправної дії, яка була розпочата 

особою, застосовуються заходи припинення; 

–  для забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення застосовуються процесуально-забезпечувальні заходи; 

–  з метою покарання особи, яка вчинила адміністративний 

проступок, застосовуються адміністративні стягнення. 
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Тобто адміністративно-деліктні відносини у класифікації суспільних 

відносин адміністративного права, яка пропонується І. А. Хамедовим, Л. Б. 

Хван та І. М. Цай, втрачають свою відособленість та специфіку. Хоча чітко 

простежується різниця між суспільними відносинами, які виникають у 

зв’язку із застосуванням заходів адміністративного попередження, та 

суспільними відносинами, які виникають у зв’язку із застосуванням 

адміністративних стягнень.  

Дещо іншу позицію стосовно предмету адміністративного права 

висловлює М. М. Конін. Він виділяє чотири групи суспільних відносин:  

1) організаційно-управлінські відносини в сфері реалізації 

виконавчої влади (державного управління);  

2) внутрішньо-організаційні відносини у всіх ланках системи 

публічного управління і сферах державної діяльності;  

3) загальнодержавні контрольно-організаційні відносини;  

4) адміністративно-юстиційні організаційно-охоронні відносини 

[104, с. 36].  

Стосовно запропонованих М. М. Коніним груп суспільних відносин 

хочемо зазначити наступне.  

 По-перше, на відміну від казахських адміністративістів (І. А. 

Хамедов, Л. Б. Хван, І. М. Цай) вчений врахував групу суспільних 

відносин, які виникають у зв’язку з діяльністю органів місцевого 

самоврядування. Це вдалося йому зробити за допомогою терміну 

«публічне управління», яким охоплюється організаційна діяльність не 

тільки органів державної виконавчої влади, а й органів місцевого 

самоуправління.  

По-друге, М. М. Конін, на відміну від казахських адміністративістів 

(І. А. Хамедов, Л. Б. Хван, І. М. Цай), виділяє групу відносин, яка 

пов’язана з реалізацією загальнодержавних контрольно-організаційних 

повноважень. Тобто звертає увагу на особливості адміністративно-

правового регулювання цієї групи суспільних відносин.  
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По-третє, адміністративно-деліктні відносини М. М. Конін відносить 

не до «адміністративно-юстиційних організаційно-охоронних», як це на 

перший погляд здається, а до «організаційно-управлінських відносин». 

Адміністративно-юстиційні організаційно-охоронні відносини він пов’язує 

виключно із здійсненням судового контролю за законністю рішень і дій 

державної і місцевої адміністрацій [104, с. 43]. Тобто адміністративно-

деліктні відносини М. М. Конін розглядає як вид управлінських відносин, з 

чим важко погодитись, особливо в умовах сучасного рівня науки 

адміністративного права та адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин в Україні.           

В Академічному курсі з адміністративного права під редакцією В. Б. 

Авер’янова, в працях Т. О. Коломоєць і С. В. Пєткова простежується 

намагання деталізувати предмет адміністративного права. Науковці 

виділяють п’ять груп суспільних відносин, які входять до предмету 

адміністративного права. Це суспільні відносини:  

1) які складаються в процесі публічного управління економічною, 

соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами, а також у 

зв’язку з реалізацією повноважень виконавчої влади, які були делеговані 

державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям 

та деяким іншим недержавним інституціям);  

2) які складаються у процесі діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб) щодо забезпечення 

реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, 

надання їм, а також юридичним особам різноманітних адміністративних 

послуг;  

3) які складаються у процесі внутрішньо-організаційної та діяльності 

апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, 

установ і організацій, а також у зв’язку з проходженням публічної служби;  

4) які складаються у зв’язку з реалізацією юрисдикції 

адміністративних судів;  
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5) які складаються під час застосування заходів адміністративного 

примусу, включаючи адміністративну відповідальність [10, с. 71; 93, с. 10-

11; 210, с. 42-43].   

Стосовно запропонованих В. Б. Авер’яновим, Т. О. Коломоєць, С. В. 

Пєтковим та іншими науковцями груп суспільних відносин, які регулює 

адміністративне право, хочемо зазначити наступне.  

По-перше, науковці не виділяють групу суспільних відносин, яка 

пов’язана з реалізацією контрольно-організаційних повноважень органами 

публічної адміністрації. Концепція поділу гілок влади на законодавчу, 

виконавчу і судову (яка вперше була сформульована в працях Дж. Локка 

(1689 р.), а найповніше її сутність була розкрита в працях Ш. Л. Монтеск’є 

(1748 р.) [128, с. 135-406; 187, с. 139]), чомусь не еволюціонувала з часом. 

Хоча за останні 250 років змінювалися і суспільні відносини, і держава як 

універсальна політична форма організації правління. Не існує одвічних 

концепцій. Всі вони мають тимчасовий характер. Сьогодні очевидним стає 

той факт, що влада в державі не обмежується формуванням і 

функціонуванням лише трьох гілок влади. Велика кількість державних 

органів, які не відносяться до жодної із трьох існуючих гілок влади, 

реалізує контрольно-наглядові та правоохоронні повноваження (СБУ, 

НАБУ і ін.). До того ж в межах системи органів державної виконавчої 

влади сьогодні функціонує Антимонопольний комітет України, який за 

своїм функціональним призначенням не є і не повинен бути органом 

виконавчої гілки влади. Переконані, що адміністративне право поступово 

виходить за межі виконавчої гілки влади, все більше охоплюючи своїм 

правовим регулюванням статус великої кількості контрольних і 

правоохоронних органів в Україні, які не мають відношення ні до 

законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової гілок влади.               

По-друге, В. Б. Авер’янов, Т. О. Коломоєць, С. В. Пєтков та інші 

науковці окремо не виділяють групу адміністративно-деліктних відносин. 

Ці відносини включені як вид до більш об’ємної групи суспільних 
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відносин, яка пов’язана із застосуванням заходів адміністративного 

примусу. Знову ж таки, підкреслюємо, що змістовне визначення 

адміністративного примусу є дискусійним не тільки в науковій літературі. 

Певні суперечності щодо розуміння адміністративного примусу виникли 

нещодавно і між теорією адміністративного права та нормами чинного 

законодавства України. В якості прикладу можна навести положення 

пункту 2 ст. 30 Закону «Про Національну поліцію», в якому зазначається, 

що поліція застосовує в межах своєї компетенції превентивні заходи та 

заходи примусу [229]. Тобто превентивні заходи не включаються, на думку 

законодавця, до заходів адміністративного примусу, тоді як традиційно в 

теорії адміністративного права превентивні заходи (заходи попередження) 

завжди розглядалися як вид заходів адміністративного примусу. Це 

протиріччя національного законодавства і теорії адміністративного права 

теж слід якось враховувати при визначенні предмету адміністративного 

права.   

Разом з тим в юридичній літературі представлені думки щодо 

предмету адміністративного права, в яких адміністративно-деліктні 

відносини займають одне із ключових місць.  

Наприклад, автори підручника з адміністративного права під 

загальною редакцією В. В. Коваленка до предмету адміністративного 

права відносять чотири групи суспільних відносин: 1) відносини 

публічного управління – це відносини, які виникають у ході здійснення 

публічно-управлінської діяльності; 2) відносини адміністративних послуг – 

це відносини, які виникають у зв’язку зі зверненнями фізичних, 

юридичних або інших колективних осіб до носія владних повноважень 

щодо реалізації суб’єктом звернення своїх прав, свобод та законних 

інтересів шляхом прийняття владного рішення; 3) відносини 

відповідальності публічної адміністрації – це відносини, які виникають у 

зв’язку із наявністю публічно-правового спору щодо правомірного 

використання владних повноважень публічною адміністрацією; 4) 
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відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил 

(адміністративно-деліктні відносини) – це відносини, які виникають у разі 

порушення заборон, які встановлені КУпАП та іншими нормативно-

правовими актами [120, с. 24-31]. 

Стосовно запропонованих груп суспільних відносин, які регулює 

адміністративне право, хочемо зазначити наступне.  

По-перше, група управлінських відносин, на що вже зверталась 

увага, неоднорідна за змістом, тому потребує своєї деталізації в предметі 

адміністративного права. 

По-друге, якщо окремо в предметі адміністративно-правового 

регулювання виділяються відносини відповідальності публічної 

адміністрації (адміністративне судочинство) та відносини адміністративної 

відповідальності (адміністративно-деліктне право), то куди тоді поділися 

відносини дисциплінарної відповідальності осіб, які проходять публічну 

службу у органах державної влади та органах місцевого самоврядування? 

Ці відносини теж входять в предмет адміністративного права, і не бачимо 

сенсу виділяти їх лише як вид внутрішньо-управлінських відносин. До 

того ж є нагальна потреба розмежування відносин дисциплінарної 

відповідальності, які входять в предмет адміністративного права, та 

відносин дисциплінарної відповідальності, які входять в предмет 

трудового права.  

По-третє, позитивним є те, що адміністративно-деліктні відносини 

визначаються в предметі адміністративно-правового регулювання як 

окрема група, яка потребує специфічного правового регулювання.  

Найбільш розгорнуту характеристику предмету адміністративного 

права, на нашу думку, дає С. Г. Стеценко. Він виділяє в предметі 

адміністративного права:  

1) відносини, які виникають у ході зовнішньо-організаційної 

управлінської діяльності органів публічної адміністрації;  

2) відносини, які виникають у ході внутрішньо-організаційної 
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управлінської діяльності;  

3) відносини, які виникають у ході публічно-сервісної 

адміністративної діяльності органів публічної адміністрації;  

4) відносини, які виникають у ході реалізації делегованих 

повноважень органами місцевого самоврядування та громадськими 

організаціями;  

5) відносини, які виникають у ході застосування заходів 

адміністративної відповідальності;  

6) відносини, які виникають у ході реалізації юрисдикції 

адміністративних судів [283, с. 19].     

Тобто С. Г. Стеценко виділяє три групи суспільних відносин, які 

пов’язані із реалізацією публічного управління, деталізуючи кожну із них. 

При цьому окремо виділяються публічно-сервісні, адміністративно-

деліктні відносини та відносини, які виникають в сфері реалізації 

адміністративної юстиції. Разом з тим, деталізація суспільних відносин, 

запропонована С. Г. Стеценко, на нашу думку, є недостатньою. В предметі 

адміністративного права слід окремо виділяти і інші групи суспільних 

відносин, які мають свої специфічні особливості (наприклад, група 

контрольно-організаційних відносин).  

Отже на підставі аналізу різних концепцій адміністративного права 

та аналізу наукових підходів щодо визначення предмету адміністративного 

права пропонуємо в предметі адміністративно-правового регулювання 

виділяти наступні групи суспільних відносин: 

1) відносини, які виникають у ході зовнішньо-організаційної 

діяльності органів публічної адміністрації. Мова йде про правотворчу та 

правозастосовну діяльність органів державної виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, яка не пов’язана з юрисдикційною, 

контрольно-організаційною діяльністю та наданням адміністративних 

послуг; 

2) відносини, які складаються у процесі внутрішньо-організаційної 
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діяльності в системі органів державної виконавчої влади, а також у процесі 

внутрішньо-організаційної діяльності апаратів усіх державних органів, 

адміністрацій державних підприємств, установ і організацій (відносини 

підпорядкування); 

3) відносини, що виникають у ході реалізації державно-владних 

повноважень органами місцевого самоврядування та організаціями, які 

були делеговані їм державою; 

4) відносини, які виникають у ході вступу на публічну службу та під 

час проходження публічної служби;   

5) відносини, які виникають у ході реалізації зовнішніх контрольно-

організаційних повноважень органами публічної адміністрації; 

6) відносини, які виникають у ході публічно-сервісної діяльності 

органів публічної адміністрації;  

7) відносини, які виникають у ході реалізації юрисдикції 

адміністративних судів; 

8) відносини, які виникають під час притягнення публічних 

службовців до дисциплінарної відповідальності; 

9) відносини, які виникають з приводу застосування заходів 

адміністративного попередження, адміністративного припинення і 

адміністративних санкцій, які не відносяться до системи заходів 

адміністративної відповідальності та заходів процесуального забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

10) відносини, які виникають з приводу притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності (адміністративно-деліктні відносини). 

Запропонований нами перелік суспільних відносин, які слід виділяти 

в предметі адміністративного права, не претендує на винятковість, але він 

має наступні переваги: 

по-перше, цей перелік дає змогу деталізувати, так звані, 

«управлінські відносини» в предметі адміністративного права, адже вони 

суттєво відрізняються один від одного. Наприклад, відносини 
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підпорядкування, які постійно виникають в системі органів державної 

виконавчої влади чи в всередині всіх органів державної влади, суттєво 

відрізняються від відносин, пов’язаних з прийняттям особи на публічну 

службу та з проходженням такої служби в органах державної влади і 

органах місцевого самоврядування. По-суті п’ять перших груп суспільних 

відносин зовсім недавно (сім - вісім років тому) об’єднувалися в одну 

групу суспільних відносин, яку регулює адміністративне право, – 

«управлінські відносини»; 

по-друге, зовнішній контроль, який здійснюють органи публічної 

адміністрації, не є управлінською діяльністю. Суспільні відносини, які 

виникають під час реалізації контрольних повноважень органами 

публічної адміністрації, мають свої особливості, а тому потребують 

особливого адміністративно-правового регулювання; 

по-третє, окремо в предметі адміністративного права слід виділяти 

суспільні відносини, які пов’язані з вступом на публічну службу та з 

проходженням публічної служби. При цьому суспільні відносини щодо 

дисциплінарної відповідальності публічних службовців, які 

регламентуються нормами адміністративного права, слід теж виділяти як 

окрему групу суспільних відносин в предметі адміністративного права. 

Пояснюється це різноманітністю видів юридичної відповідальності, яка 

передбачається нормами адміністративного права. Наприклад, є науковці, 

які розглядають санкції, що накладаються адміністративними судами, як 

відповідальність публічної адміністрації. Також в межах адміністративного 

права особливе місце займає інститут адміністративної відповідальності. 

Кожна з перелічених груп суспільних відносин має свої особливості, а 

тому, на нашу думку, повинна бути відображена окремо в предметі 

адміністративного права; 

по-четверте, запропонований нами перелік суспільних відносин 

розмежовує між собою адміністративно-деліктні відносини, які і є 

безпосереднім об’єктом нашого комплексного дослідження, і суспільні 
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відносини, які пов’язані із застосовуванням інших заходів попередження і 

адміністративних санкцій, які не мають відношення до заходів 

адміністративної відповідальності та процесуально-забезпечувальних 

заходів провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Такими повноваженнями наділені сьогодні чисельні органи державної 

виконавчої влади та правоохоронні органи в Україні.  

Такої ж деталізації потребують сьогодні суспільні відносини, які 

регулюються адміністративно-деліктним правом. Обґрунтовується це тим, 

що в межах провадження у справах про адміністративні правопорушення 

виникає багато правовідносин, які не завжди із впевненістю можна 

віднести до адміністративно-деліктних відносин. А традиційні визначення 

предмету адміністративно-деліктного права, як, наприклад, це зробив А. П. 

Шергін, дають лише загальне уявлення про адміністративно-деліктні 

відносини, де не береться до уваги специфіка та окремі нюанси. Так, А. П. 

Шергін стверджує, що предметом адміністративно-деліктного права є 

відносини, в рамках яких реалізується адміністративна відповідальність 

[321, с. 177]. 

В цьому підрозділі вже зверталась увага на те, що в науці 

адміністративного права відсутня чітка уява: 

- про місце адміністративних стягнень в системі адміністративних 

санкцій; 

- про місце адміністративної відповідальності в системі заходів 

юридичної відповідальності, яка передбачена чинним адміністративним 

законодавством; 

- про підстави адміністративної відповідальності, особливо, коли 

мова йде про відповідальність юридичних осіб; 

- про місце заходів процесуального забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у загальній системі заходів 

адміністративного примусу, тощо.  
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Наприклад, автори підручника з адміністративного права під 

загальною редакцією В. В. Коваленка зазначають, що розвиток 

адміністративно-деліктних відносин, які виникають на підставі порушення 

встановлених КУпАП заборон, завершується застосуванням до винних 

таких заходів: 

– накладення адміністративних стягнень на фізичних осіб за 

вчинення адміністративних правопорушень (ст. 24 КУпАП); 

– накладення дисциплінарних стягнень на фізичних осіб за 

вчинення адміністративних правопорушень (ст. 15 КУпАП); 

– застосування до фізичних осіб за вчинення адміністративних 

правопорушень заходів впливу, які не визнаються законодавцем як 

адміністративні стягнення (ст.ст. 24-1 і 40 КУпАП); 

– накладення на юридичних осіб за порушення адміністративно-

правових установлень стягнень, які не визначаються законодавцем як 

адміністративні стягнення (притягнення до відповідальності в 

адміністративному порядку); 

– застосування до юридичних осіб за порушення 

адміністративно-правових установлень заходів адміністративного впливу, 

які не визначаються законодавцем як стягнення [120, с. 31]. 

В цьому переліку суспільних відносин теж звертається увага на 

невизначеність правової природи багатьох санкцій, які застосовуються до 

юридичних осіб. Тобто законодавець не називає їх адміністративними 

стягненнями, в той же час, вони підпадають під ознаки заходів юридичної 

відповідальності, які передбачені адміністративним законодавством.   

Разом з тим, автори підручника з адміністративного права під загальною 

редакцією В. В. Коваленка зосередились в основному на характеристиці 

адміністративно-деліктних суспільних відносин, які пов’язані із 

застосовуванням санкцій та заходів примусу, передбачених 

адміністративним законодавством, і взагалі не звертають увагу на інші не 

менш важливі суспільні відносини (наприклад, відносини, які виникають у 
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зв’язку із застосуванням обставин, що виключають адміністративну 

відповідальність). 

Своє бачення заходів адміністративної відповідальності пропонує і 

В. О. Продаєвич. Він вважає, що заходи адміністративної відповідальності 

– це сукупність передбачених законодавством адміністративних санкцій, 

що застосовуються до осіб, які вчинили адміністративний проступок. До 

заходів адміністративної відповідальності, на його думку, слід віднести: а) 

адміністративні стягнення, що застосовуються до фізичних осіб (ст. 24 

КУпАП); б) заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 

КУпАП); в) адміністративні стягнення, що застосовуються до юридичних 

осіб  [244, с. 51-52].     

Тобто, навіть зміст адміністративної відповідальності піддається час 

від часу перегляду та переосмислюється науковцями, вже не кажучи про 

загальну систему заходів адміністративного примусу та адміністративних 

санкцій. А враховуючи особливості правового регулювання кримінального 

і кримінального процесуального права, цивільного та цивільного 

процесуального права, де предмет правового регулювання матеріальних 

відносин чітко відмежований від предмету правового регулювання 

процесуальних відносин, вважаємо за необхідне таке розмежування 

суспільних відносин зробити і в межах предмету адміністративно-

деліктного права.   

На нашу думку, в предметі адміністративно-деліктного права 

необхідно виділяти наступні матеріальні суспільні відносини: 

 1) які виникають у зв’язку із встановленням підстав адміністративної 

відповідальності (ст.ст. 9, 10, 11 та статті Особливої частини КУпАП); 

2) які виникають у зв’язку із визначенням видів адміністративних 

стягнень та виконанням додаткових умов їх застосування. Тобто мова йде 

не про процесуальний порядок застосування адміністративних стягнень, а 

про додаткові умови, які висуває законодавець і які слід враховувати при 

застосуванні матеріальних адміністративно-деліктних норм щодо 
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конкретного адміністративного стягнення. Наприклад, ст. 31 КУпАП 

висуває наступні додаткові умови: 

– виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців; 

– виправні роботи відбуваються за місцем постійної роботи 

особи, яка вчинила адміністративне правопорушення; 

– негативний наслідок виправних робіт для правопорушника 

полягає у відрахуванні до двадцяти процентів його заробітку в доход 

держави; 

– виправні роботи можуть бути призначені тільки районним, 

районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею); 

3) які виникають у зв’язку із визначенням статусу суб’єкта 

адміністративної відповідальності. Особливості правового статусу суб’єкта 

адміністративної відповідальності містяться в матеріальній частині 

КУпАП (ст.ст. 12, 13, 14, 14-1, 15, 16 ті інші статті КУпАП). Наприклад, ст. 

12 КУпАП закріплює, що адміністративній відповідальності підлягають 

особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 

шістнадцятирічного віку; 

4)  які виникають у зв’язку із застосуванням обставин, що 

виключають адміністративну відповідальність (ст.ст. 17, 18, 19, 20 

КУпАП). Наприклад, ст. 20 КУпАП закріплює, що не підлягає 

адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення 

протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла 

усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної 

хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого 

хворобливого стану; 

5)  які виникають у зв’язку із звільненням особи від адміністративної 

відповідальності та застосуванням до неї інших заходів державного 

примусу чи заходів морального впливу (ч. 1 ст. 15, ст.ст. 21, 22 КУпАП). 

Наприклад, ч. 1 ст. 15 КУпАП закріплює, що військовослужбовці, 

військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також 



140 

 

особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту і Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, поліцейські 

несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за 

дисциплінарними статутами. Тобто передбачається можливість накладення 

дисциплінарних стягнень на фізичних осіб за вчинення адміністративних 

правопорушень; 

6) які виникають у зв’язку із призначенням заходів впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх та виконанням додаткових умов їх 

застосування (ст. 24-1 КУпАП); 

7) які виникають у зв’язку із накладенням на особу додаткових 

зобов’язань, наприклад, направлення на проходження програми для особи, 

яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі (ст. 39-1 

КУпАП) чи накладення обов’язку відшкодувати майнову шкоду, заподіяну 

правопорушником в результаті вчинення адміністративного проступку (ст. 

40 КУпАП);  

8) які виникають у зв’язку із дотриманням загальних правил 

накладення адміністративних стягнень, наприклад, щодо врахування при 

накладенні стягнення характеру вчиненого правопорушення, особи 

порушника, ступеня його вини, його майнового стану, обставин, що 

пом’якшують чи обтяжують відповідальність, і ін. (ст.ст. 33-39 КУпАП); 

9)  які виникають у зв’язку із встановленням підстав відповідальності 

юридичних осіб за нормами адміністративного законодавства, а також у 

зв’язку із дотриманням загальних правил накладення санкцій до 

юридичних осіб. Наприклад, ч. 2 ст. 21 Закону України «Про виключну 

(морську) економічну зону України» закріплює, що юридичні особи за 

порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону 

України несуть відповідальність, встановлену статтями 22-26 цього 

Закону, а саме, за незаконну промислову діяльність, за порушення правил 

безпечної експлуатації споруд, за незаконну експлуатацію природних 
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ресурсів, за незаконне ведення морських наукових досліджень та за 

забруднення морського середовища.  

 В предметі адміністративно-деліктного права необхідно виділяти 

наступні процесуальні суспільні відносини: 

1) які виникають у зв’язку із порушенням справи про 

адміністративне правопорушення (ст. 254-258 КУпАП); 

2) які виникають у зв’язку із застосуванням заходів процесуально-

забезпечувального характеру (ст.ст. 259-267 КУпАП і ч. 2 ст. 268 КУпАП); 

3) які виникають у зв’язку із розглядом справи органами 

адміністративної юрисдикції та їх посадовими особами (Глави 17, 22 і 23 

КУпАП); 

4) які виникають у зв’язку із визначенням процесуального статусу 

учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення 

(Глава 21 КУпАП);  

5) які виникають у зв’язку із переглядом постанови по справі (Глави 

24 і 24-1 КУпАП); 

6) які виникають у зв’язку із виконанням постанови про накладення 

адміністративного стягнення (Глави 25 – 33 КУпАП). 

 Запропонований вище перелік матеріальних і процесуальних 

суспільних відносин, по-перше, деталізує предмет адміністративно-

деліктного права, по-друге, допомагає визначитись з ознаками, які 

об’єднують та відрізняють адміністративні і адміністративно-деліктні 

відносини, по-третє, розкриває функціональне призначення 

адміністративно-деліктного права як в системі права України, так і в 

системі адміністративного права.  

Розповсюдженим в юридичній літературі є визначення методу 

правового регулювання як сукупності правового інструментарію 

(прийомів, способів і засобів), що закріплений в праві та використовується 

в процесі правового регулювання суспільних відносин (А. С. Васильєв, М. 
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С. Кельман, О. Г. Мурашин, О. Ф. Скакун, Н. М. Хома і ін.) [299, с. 171; 80, 

с. 376; 273, с. 262].    

Разом з тим, в науковій думці щодо методу правового регулювання 

можна виділити наступні тенденції. 

По-перше, при характеристиці системи права та критеріїв поділу 

права на галузі науковці зазвичай оперують двома методами правового 

регулювання – імперативним і диспозитивним, та розкривають їх зміст.  

Утім є наукові праці, які свідчать про існування інших підходів щодо 

розуміння методу правового регулювання і сфери використання цього 

терміну. Наприклад, М. С. Кельман, О. Г. Мурашин і Н. М. Хома окрім 

імперативного і диспозитивного методів правового регулювання 

пропонують виділяти метод заохочення, метод автономності і рівності 

сторін, метод рекомендації та метод переконання і примусу [80, с. 376-

377].  

Не хочемо поглиблюватись в дискусії з питань теорії права, але 

принципово не можемо погодитись з таким підходом щодо методів 

правового регулювання. Не можна плутати методи правового регулювання 

та методи реалізації виконавчої влади. Заохочення, переконання та примус 

є методами реалізації виконавчої влади. Їх не слід ототожнювати з 

методами правового регулювання. Стосовно цього, на нашу думку, вдало 

висловилася М. А. Баламуш у дисертації, присвяченій проблемам 

міграційного правового режиму. Вона зазначає, що при характеристиці 

методу адміністративно-правового регулювання дуже часто відбувається 

ототожнення двох самостійних за змістом понять – «метод 

адміністративно-правового регулювання» та «метод державного 

управління» (іншими словами – «метод реалізації влади органами 

публічної адміністрації»). На її думку, такий підхід є розповсюдженим 

явищем в сучасній юридичній літературі, що, по-перше, спотворює 

результати наукових досліджень, які присвячені правовому регулюванню, 

по-друге, розмиває різницю між державним і правовим впливом на 
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суспільні відносини. Держава здійснює свій вплив на суспільні відносини 

через правотворчу і правозастосовну діяльність. В правотворчій сфері 

використовуються засоби правового регулювання, тоді як в 

правозастосовній діяльності – засоби реалізації влади органами публічної 

адміністрації. Тобто коли мова йде про метод адміністративно-правового 

регулювання, то акцентується увага на таких поняттях як «приписи», 

«заборони», «дозволи». Коли ж мова йде про метод реалізації влади 

органами публічної адміністрації, акцентується увага на таких поняттях як 

«переконання», «заохочення», «примус», «стимулювання», «координація» і 

ін. [24, с. 136-137]. 

В юридичній літературі представленні також окремі праці 

представників галузевих юридичних наук, в яких критикується поділ методу 

правового регулювання на імперативний і диспозитивний та пропонується 

характеристика такого методу через аналіз і кількісне співвідношення 

способів правового регулювання, до яких відносяться зобов’язання, 

заборони і дозволи. Яскравим представником такої наукової позиції є В. Д. 

Сорокін. Він вважає, що єдиний метод правового регулювання, як системне 

явище, органічно об’єднує в єдине ціле три способи правового 

регулювання – дозвіл, припис (зобов’язання) і заборону [282, с. 43-45]. 

Тобто галузі права і більшість правових інститутів одночасно 

використовують всі способи правового регулювання, але в різних 

пропорціях, наприклад, в  кримінальному праві превалюють заборони, тоді 

як в кримінальному процесуальному праві – зобов’язання і дозволи. 

По-друге, при характеристиці галузевих методів правового 

регулювання іноді оперують поняттями «імперативний» і 

«диспозитивний» методи правового регулювання, але лише для того щоб 

підкреслити відношення норм даної галузі до підсистем публічного чи 

приватного права. Інших методологічних переваг використання понять 

«імперативний метод» чи «диспозитивний метод» не дає у науково-

дослідних роботах, які присвячені галузевим особливостям правового 
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регулювання. Тому при характеристиці специфіки галузевого правового 

регулювання науковці вдаються до розкриття змісту і особливостей 

способів правового регулювання, а саме, зобов’язань (приписів), заборон і 

дозволів.  

Хочемо звернути увагу, що деякі науковці, керуючись своїми 

критеріями та аргументами, виділяють окрім зобов’язань (приписів), 

заборон і дозволів ще такі способи правового регулювання як 

субординація, координація, реординація, укладання адміністративного 

договору, реєстрація, стимулювання, інвестування і ін. Наприклад, автори 

підручника з адміністративного права за загальною редакцією С. В. 

Ківалова називають субординацію, координацію, реординацію, укладання 

адміністративного договору, реєстрацію, стимулювання і інвестування 

спеціальними способами (методами) адміністративно-правового 

регулювання [11, с. 9]. Як вже відмічалося, тут відбулося ототожнення 

двох самостійних понять в юридичній науці – «метод правового 

регулювання» та «метод реалізації виконавчої влади», що вважаємо 

грубою методологічною помилкою при характеристиці будь-якого 

галузевого правового регулювання. 

По-третє, в юридичній літературі при характеристиці методу 

правового регулювання окремого правового інституту дуже часто 

зазначається, що йому притаманні ті ж ознаки, що і галузевому методу. 

Наприклад, Д. В. Голобородько, обґрунтовуючи місце міграційного права 

в системі права України, зазначає, що при характеристиці методу 

міграційного права досить яскраво проявляється вплив адміністративно-

правової галузі на становлення міграційного права [54, с. 222]. По суті 

аналіз методу правового регулювання такого інституту адміністративного 

права як міграційне право звівся лише до констатації факту, що метод 

міграційного правового регулювання майже нічим не відрізняється від 

адміністративно-правового методу правового регулювання.  
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Це доволі розповсюджене явище, коли правовий метод окремого 

правового інституту адміністративного права не аналізується та не 

розкривається його специфіка в наукових працях. Слід зазначити, що в 

юридичній літературі були спроби розкрити особливості методу 

адміністративно-деліктного правового регулювання (В. К. Колпаков, О. М. 

Крамник, В. Н. Ульянова, А. П. Шергін і ін.), але про його існування 

згадували в основному в контексті обґрунтування самостійної галузі в 

системі права України чи в контексті обґрунтування підгалузі в системі 

адміністративного права України, а тому менше уваги приділялося 

розкриттю його змісту.      

По-четверте, в юридичній літературі, особливо при характеристиці 

галузевого правового регулювання, рідко згадують про типи правового 

регулювання. Характеристика типів правового регулювання по 

відношенню до конкретної галузі права чи конкретного правового 

інституту дає додаткове уявлення про особливості правового регулювання 

даної галузі чи інституту. Це стосується і адміністративно-деліктного 

права як інституту адміністративного права України.    

Як видно із перерахованих і охарактеризованих вище тенденцій у 

науковій літературі щодо визначення і використання поняття «метод 

правового регулювання», це поняття має різне змістовне наповнення в 

залежності від рівня і сфери його використання. На цю обставину звертає у 

своїх працях О. І. Миколенко, який зазначає, що в юридичній літературі 

можна виділити три поняття метода правового регулювання: 1) загальний 

метод правового регулювання, який визначається як сукупність прийомів, 

способів і засобів, що закріплені в праві та притаманні всім елементам 

системи права України; 2) сам по собі метод правового регулювання, який 

поділяють на імперативний та диспозитивний методи і який 

використовується при характеристиці системи права України взагалі; 3) 

галузевий метод правового регулювання – сукупність прийомів, способів і 

засобів, що здійснюють регулювання суспільних відносин в межах 
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відповідної галузі права [158, с. 290]. Тобто, в першому випадку мова йде 

про універсальний метод правового регулювання, який використовується 

для визначення елементів в системі права, в другому – лише про методи, 

які допомагають визначитись із специфікою публічного і приватного права 

як підсистемами права України, в третьому ж – лише про методи, які 

розкривають специфіку галузевого правового регулювання.  

Враховуючи вище сказане, хочемо зазначити, що в подальших 

положеннях науково-дослідної роботи метод адміністративно-деліктного 

правового регулювання буде розглядатись як сукупність правового 

інструментарію (в основному способів і типів правового регулювання), за 

допомогою якого адміністративно-деліктне право здійснює цільовий вплив 

на відповідну групу суспільних відносин.  

Як вже зазначалося, способи правового регулювання традиційно 

поділяють на три види – зобов’язання (приписи), заборони і дозволи. Всі 

три способи правового регулювання використовуються в адміністративно-

деліктному праві.  

Так, зобов’язання (приписи) це спосіб правового регулювання, який 

характеризується тим, що учасників суспільних відносин зобов’язують 

вчинити певний варіант поведінки, тобто держава шляхом встановлення 

правових приписів жадає від суб’єктів права здійснення дій, передбачених 

чинним законодавством.  

Якщо звернутися до положень матеріальної частини КУпАП, то до 

норм, які містять зобов’язання, можна віднести наступні. Так, ст. 7 КУпАП 

в частинах 2 і 3 закріплює такі вимоги: 

– провадження в справах про адміністративні правопорушення 

здійснюється на основі суворого додержання законності (ч. 2 ст. 7) Це 

означає, що суб’єкти, від яких залежить ефективність та оперативність 

адміністративного провадження, зобов’язані дотримуватись у своїй 

діяльності принципу законності; 
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– застосування уповноваженими на те органами і посадовими 

особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх 

компетенції, у точній відповідності з законом (ч. 3 ст. 7). Це означає, що 

суб’єкти, які вправі застосовувати заходи процесуального забезпечення, 

складати протокол про адміністративне правопорушення та виносити 

постанову по справі, зобов’язані дотримуватись при застосуванні заходів 

адміністративного примусу вимог щодо компетенції та вимог реалізації 

принципу законності.  

Стаття 15 КУпАП передбачає вимогу, згідно з якою 

військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час 

проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного 

захисту і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, поліцейські несуть відповідальність за адміністративні 

правопорушення за дисциплінарними статутами. Це означає, особи, які 

перераховані в ч. 1 ст. 15 КУпАП і які вчинили адміністративне 

правопорушення, зобов’язані нести дисциплінарну відповідальність, а не 

адміністративну, як це передбачено для більшості суб’єктів 

адміністративної відповідальності.  

Частина 1 ст. 38 КУпАП містить вимогу, згідно з якою 

адміністративне стягнення накладається не пізніш як через два місяці з дня 

вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш 

як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли 

справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді). Це 

означає, що суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності 

зобов’язані виконувати вимогу законодавства щодо строків накладення 

адміністративних стягнень.  

В процесуальній частині КУпАП до норм, які містять зобов’язання, 

можна віднести наступні. Так, ч. 5 ст. 258 КУпАП закріплює, якщо під час 

складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа 
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оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, яке на неї 

накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язана скласти 

протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст. 

256 КУпАП, крім випадків передбачених чинним законодавством. В ст. 

259 КУпАП містися вимога до суб’єктів, які вправі застосовувати такий 

процесуальний захід як доставлення порушника, стосовно того, що 

доставлення має бути проведено в можливо короткий строк. В ч. 1 ст. 261 

КУпАП міститься вимога, згідно з якою суб’єкт адміністративно-

юрисдикційної діяльності, який застосував до порушника такий 

процесуальний захід як адміністративне затримання, повинен скласти 

протокол про адміністративне затримання, в якому зазначаються: дата і 

місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка 

склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви 

затримання. В ст. 265-2 КУпАП закріплюється, що після тимчасового 

затримання транспортного засобу працівник відповідного уповноваженого 

підрозділу Національної поліції зобов’язаний надати особі можливість 

повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та його 

місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо 

повернення автомобіля до місця постійної дислокації.  

Отже зобов’язання як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання є доволі розповсюдженим явищем як в матеріальній, так і 

процесуальній частинах КУпАП.  

Хочемо звернути увагу на велику кількість положень КУпАП, які 

присвячені повноваженням суб’єктів адміністративно-юрисдикційної 

діяльності. Норми, що встановлюють повноваження таких суб’єктів, з 

одного боку, можна було б віднести до зобов’язань як способів 

адміністративно-деліктного правового регулювання, бо орган 

адміністративної юрисдикції зобов’язаний реагувати на факти вчинення 

правопорушень у спосіб передбачений чинним законодавством, а, з 

іншого, можна було б віднести до дозволів як способів адміністративно-
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деліктного правового регулювання, бо застосування заходів примусу та 

вчинення інших дій в межах провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є правом суб’єкта адміністративної юрисдикції. В цьому 

проявляється особливість правового статусу суб’єктів адміністративної 

юрисдикції, бо їх повноваження – це одночасно і право, і обов’язок 

вчинити певні дії. Тому по відношенню до повноважень суб’єктів 

адміністративно-юрисдикційної діяльності, які переважно перераховані в 

ст. 255 КУпАП та Главі 17 КУпАП, законодавець використав 

зобов’язально-дозвільний (компетенційний) спосіб правового 

регулювання.  

Враховуючи цей факт, при характеристиці зобов’язань та дозволів, 

які використовуються в адміністративно-деліктному правовому 

регулюванні, слід уникати тих повноважень суб’єктів адміністративної 

юрисдикції, які одночасно є їх правом і обов’язком.    

Дозвіл як спосіб адміністративно-деліктного правового регулювання 

характеризується тим, що суб’єкти права наділяються відповідними 

юридичними правами та вправі вчиняти ті або інші дії, які дозволені 

державою та передбачені в чинному законодавстві. Такі права не 

обов’язково слід реалізовувати. Суб’єкти права самі вирішують вчиняти чи 

не вчиняти їм певні дії, реалізовувати чи не реалізовувати їм певні права.    

Якщо звернутися до положень матеріальної частини КУпАП, то в ній 

відсутні норми, які б містили дозволи. Це показує, що матеріальні норми 

адміністративно-деліктного права не використовують такий спосіб 

правового регулювання як дозволи.  

Дозволи містяться в процесуальній частині КУпАП і стосуються 

вони, як правило, прав учасників провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Це теж особливість, яка одночасно 

притаманна як способам адміністративно-деліктного правового 

регулювання, так і правовому статусу окремих суб’єктів адміністративно-

деліктного права.    
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Наприклад, ч. 3 ст. 256 КУпАП закріплює, що особа, стосовно якої 

складається протокол про адміністративні правопорушення, може 

відмовитись від підписання протоколу (про що робиться відповідний запис 

в протоколі), а також має право подати пояснення і зауваження щодо 

змісту протоколу, які додаються до протоколу, чи викласти мотиви свого 

відмовлення від його підписання.  

Стаття 268 КУпАП дає не повний перелік процесуальних прав, які 

може реалізувати в межах провадження у справах про адміністративні 

правопорушення особа, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, а саме: знайомитися з матеріалами справи, давати 

пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи 

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі 

права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто 

чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і 

користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою 

ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.  

Заборони як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання характеризуються тим, що держава пропонує суб’єктам права 

утриматися від здійснення певних дій. Це означає, що в адміністративно-

деліктному законодавстві містяться норми, які забороняють суб’єктам 

права вчиняти певні дії.   

Якщо звернутися до положень матеріальної частини КУпАП, то до 

норм, які містять заборони, можна віднести статті всіх глав Особливої 

частину КУпАП. Саме в Особливій частині КУпАП міститься перелік 

адміністративних правопорушень, розкривається їх зміст та 

передбачаються санкції за їх вчинення.  

Разом з тим, в матеріальній частині КУпАП є і інші норми, які 

відносяться до заборон. Наприклад, ч. 1 ст. 7 КУпАП закріплює, що ніхто 

не може бути підданий заходу впливу в зв’язку з адміністративним 

правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених 
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законом. Тобто міститься заборона застосовувати заходи 

адміністративного примусу до осіб, якщо це не відповідає вимогам 

чинного законодавства щодо підстав і порядку їх застосування.  

Процесуальна частина КУпАП, характеризується тим, що заборона, 

як спосіб адміністративно-деліктного правового регулювання, в ній майже 

не використовується. Є поодинокі норми, які можна розглядати як 

виключення із загального правила. Наприклад, ч. 3 ст. 266 КУпАП 

закріплює, що перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право 

проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями 

охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду 

осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, в інших закладах забороняється.  

На підставі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок: 

– при адміністративно-деліктному правовому регулюванні 

використовуються всі способи правового регулювання, тобто і 

зобов’язання, і дозволи, і заборони; 

– при закріпленні повноважень органів адміністративної 

юрисдикції адміністративно-деліктне право використовує специфічний 

спосіб правового регулювання, який можна визначити як зобов’язально-

дозвільний (компетенційний) спосіб; 

– зобов’язання як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання є доволі розповсюдженим явищем як матеріальній, так і 

процесуальній частинах КУпАП; 

– дозволи як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання не використовуються в матеріальній частині 

адміністративно-деліктного права, але часто використовуються в його 

процесуальній частині; 
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– заборони як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання використовуються в основному в матеріальній частині 

адміністративно-деліктного права, тоді як процесуальна частина, окрім 

поодиноких випадків, не знайома з таким способом правового 

регулювання. Для прикладу, візьмемо положення Кримінального 

процесуального кодексу України, який містить: заборону двічі притягувати 

до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення (п. 12 

ч. 1 ст. 7 і ст. 19 КПК України); заборону під час кримінального 

провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до 

погроз застосування такого поводження, утримувати особу у принизливих 

умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність (ч. 2 ст. 11 КПК 

України); заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, 

який брав участь в ухваленні вироку або ухвали (ч. 3 ст. 35 КПК України); 

заборону втручатися у процесуальну діяльність прокурора осіб, що не 

мають на те законних повноважень (ч. 1 ст. 36 КПК України); заборону 

доручати здійснення досудового розслідування кримінального 

правопорушення, віднесеного до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування 

(ч. 5 ст. 36 КПК України); заборону втручатися в процесуальну діяльність 

слідчого осіб, що не мають на те законних повноважень (ч. 5 ст. 40 КПК 

України); заборону застосування заходів впливу, які можуть завдати 

шкоди здоров’ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, 

що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж 

необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику, тощо. Тому 

відсутність в процесуальній частині адміністративно-деліктного права 

заборон як способів правового регулювання є особливістю 

адміністративно-деліктного права, але важко це назвати його перевагами. 

Скоріш за все, мова йде про недоліки адміністративно-деліктного 

процесуального правового регулювання. Сучасні процесуальні галузі 
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України пішли шляхом більш широкого використання заборон при 

правовому регулювання суспільних відносин, як це було показано на 

прикладі КПК України. На жаль, адміністративно-деліктне право відстає 

від загальних тенденцій в правовій системі України, що стає традиційним 

явищем.        

Визначившись із особливостями способів адміністративно-

деліктного правового регулювання, варто проаналізувати думки науковців 

стосовно цього питання.    

Наприклад, А. П. Шергін при характеристиці адміністративно-

деліктного права як галузі права стверджує, особливість його галузевого 

методу залежить перш за все від поєднання заборонного, зобов’язуючого і 

дозвільного способів правового регулювання. Для адміністративно-

деліктного права домінуючим є перший з них. Саме заборона шляхом 

імперативного визначення законодавцем небезпечних для суспільства 

діянь і загрози застосування адміністративного стягнення у випадках їх 

вчинення визначає сутність методу регулювання адміністративно-

деліктного права [321, с. 177].  

З цим твердженням, можна погодитись лише частково. Дійсно, і це 

було вище проаналізовано, заборони як спосіб правового регулювання 

превалюють в матеріальній частині адміністративно-деліктного права, але 

не характеризують його процесуальну частину. Тому не можемо 

погодитись в тому, що заборони визначають сутність методу 

адміністративно-деліктного права. Скоріш за все, слід говорити про те, що 

заборони як спосіб правового регулювання домінують в адміністративно-

деліктному праві. Їх домінуюче становище серед способів правового 

регулювання пояснюється не тільки кількісними показниками (59% норм 

КУпАП від загальної кількості складають норми-заборони), а й тим, що всі 

інші способи знаходяться в підпорядкуванні по відношенню до заборон. 

Тобто дозволи, зобов’язання та зобов’язально-дозвільний 

(компетенційний) спосіб правового регулювання використовуються в 
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межах адміністративно-деліктного права лише для забезпечення реалізації 

заборон. Саме в цьому проявляється специфіка сучасного адміністративно-

деліктного права.  

Типи правового регулювання, як правило, висвітлюються в 

юридичній літературі з теорії держави та права [126, с. 251; 213, с. 614-615; 

80, с. 544-545; 137, с. 14-32; 314, с. 343-345; 299, с. 255-256; 273, с. 539]. 

Іноді на типи правового регулювання звертається увага в межах галузевих 

досліджень при визначенні особливостей галузевого методу правового 

регулювання  [24, с. 140-143; 158, с. 292]. 

Існує декілька підходів щодо класифікації типів правового 

регулювання: 

– виділяються два види типів правового регулювання – 

загальнодозвільний та спеціальнодозвільний (наприклад, М. С. Кельман, О. 

Г. Мурашин, О. Ф. Скакун, Н. М. Хома і ін.); 

– виділяються два види типів правового регулювання – 

загальнодозвільний та загальнозаборонний (С. Л. Лисенков, А. В. Поляков і 

ін.); 

– виділяються три види типів правового регулювання –  

загальнодозвільний, спеціальнодозвільний та дозвільно-зобов’язуючий (А. С. 

Васильєв, М. А. Баламуш, О. І. Миколенко і ін.).  

Кожен із представлених типів правового регулювання можна 

викласти у вигляді «загального правила». Вважаємо, що саме через ці 

загальні правила краще показати особливості правого регулювання, адже 

науковці самі заплутались у визначенні найменувань типів правового 

регулювання. 

«Дозволено все, що прямо не заборонено в законі» – є загальним 

правилом для загальнодозвільного типу правового регулювання. Цей тип 

правового регулювання притаманний в основному приватним галузям 

права, до яких відноситься, наприклад, цивільне право. Адміністративно-

деліктне право, як неодноразово зазначалося, є правовим інститутом 
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адміністративного права, яке за своєю суттю відноситься і завжди 

відносилося до публічних галузей права. Отже, загальнодозвільний тип 

правового регулювання не використовується в межах адміністративно-

деліктного права України.                     

«Заборонено все, крім прямо дозволеного законом» – є загальним 

правилом, на думку С. Л. Лисенкова і А. В. Полякова, для 

загальнозаборонного типу правового регулювання, тоді як, на думку О. Ф. 

Скакун і О. І. Миколенка, такий тип правового регулювання слід називати 

спеціально-дозвільним. Цей тип правового регулювання широко 

використовується в адміністративно-деліктному праві, адже учасники 

провадження у справах про адміністративні правопорушення можуть 

реалізовувати лише ті процесуальні права, які за ними закріплені чинним 

законодавством. Будь-які інші права, які не передбачені адміністративно-

деліктним законодавством, вчиняти забороняється. Яскравим прикладом, 

коли норми Конституції України закріплювали певні права громадянина 

України, але в межах провадження в справах про адміністративні 

правопорушення вони в 90-х роках минулого століття та в першому 

десятилітті ХХІ століття не реалізовувались, є положення ст. 55 

Конституції України, яка закріплювала, що кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Разом з 

тим, стара редакція ст. 288 КУпАП передбачала, що постанови суду щодо 

накладення адміністративних стягнень оскарженню не підлягають. Цей 

приклад, показує, що норми Конституції України та КУпАП іноді 

суперечили один одному, але, все рівно, на практиці керувалися 

положеннями КУпАП, поки не були внесені відповідні зміни в кодекс та 

не було передбачено механізм оскарження постанов про адміністративні 

правопорушення, винесених судами.              

«Дозволено лише те, що прямо зазначено в законі» – є загальним 

правилом, на думку М. С. Кельман, О. Г. Мурашина і Н. М. Хоми, для 
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спеціально-дозвільного типу правового регулювання, тоді як, на думку А. 

С. Васильєва, такий тип правового регулювання слід називати дозвільно-

зобов’язуючим. Як вже зазначалося, при характеристиці способів 

правового регулювання, органи адміністративної юрисдикції наділені 

чинним законодавством, в тому числі і КУпАП, широким колом 

повноважень щодо виявлення і припинення вчинення адміністративних 

правопорушень, порушення справи про адміністративне правопорушення, 

застосування заходів процесуально-забезпечувального характеру, розгляду 

справи і винесенню по справі рішення, а також стосовно виконання 

винесеної постанови про накладення адміністративного стягнення. Ці 

повноваження не можна віднести ні до прав, ні до обов’язків, бо вони є 

одночасно і правом, і обов’язком. Вважаємо, що виділення даного типу 

правового регулювання є не доречним в теорії права з наступних причин: 

по-перше, він повністю охоплюється змістом загальнозаборонного 

типу правового регулювання, який теж звертає увагу на те, що суб’єкти 

адміністративно-юрисдикційної діяльності можуть вчиняти лише ті дії, які 

прямо передбачені в законі; 

по-друге, тут йде мова про специфіку закріплення в чинному 

законодавстві заборон і дозволів по відношенню до особливої групи 

суб’єктів права, тобто про спосіб правового регулювання, і не йде мова про 

загальні тенденції співвідношення прав і обов’язків в правовому статусі 

всіх суб’єктів права, тобто не йде мова про специфіку типу правового 

регулювання. Таке специфічне правове регулювання, як вже зазначалося в 

попередніх положеннях підрозділу, слід, на нашу думку, виділяти в якості 

специфічного способу правового регулювання і називати його 

«зобов’язально-дозвільний» (компетенційний) спосіб правового 

регулювання.    

Отже, в межах адміністративно-деліктного права розповсюдженим 

типом правового регулювання є загальнозаборонний тип правового 



157 

 

регулювання, який визначається наступним загальним правилом: 

«Заборонено все, крім прямо дозволеного законом».   

В підрозділі 1.1 дисертації зверталась увага на те, що виділення 

правових інститутів в будь-якій галузі права потребує додаткових 

критеріїв, окрім предмету і методу правового регулювання, специфічного 

набору способів і типів правового регулювання. До таких додаткових 

критеріїв, на нашу думку, відносяться цілі адміністративно-деліктного 

правового регулювання та специфіка правового статусу суб’єктів 

адміністративно-деліктного права.  

У зв’язку з тим, що цілі адміністративно-деліктного правового 

регулювання розглядаються в цій науково-дослідній праці як один із 

основних елементів, що характеризують зміст функцій адміністративно-

деліктного права, не будемо детально зупинятися на їх характеристиці. 

Лише зазначимо, що основна мета адміністративно-деліктного права в 

системі права України та системі адміністративного права полягає в 

охороні існуючих адміністративних правовідносин та інших 

правовідносин, охорона яких забезпечується нормами адміністративно-

деліктного права (наприклад, трудових, цивільно-правових та інших). Цілі 

адміністративно-деліктного правового регулювання та їх особливості 

будуть розглянуті в подальших підрозділах дисертації в контексті їх 

співвідношення з цілями права в цілому та цілями адміністративно-

правового регулювання зокрема.  

Лише іноді науковці, що займаються проблемами адміністративної 

відповідальності, звертають увагу на особливості правового статусу 

суб’єктів адміністративно-деліктного права (В. К. Колпаков, А. П. Шергін і 

ін.).  

Наприклад, А. П. Шергін стверджує, що сучасні адміністративно-

деліктні відносини потребують свого переосмислення, і це обумовлено не 

тільки змінами в чинному законодавстві, а й значними змінами в статусі 

учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
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Особливість правового статусу таких учасників, на думку А. П. Шергіна, 

набуває прояву у наступному:  

– законодавство закріплює коло учасників провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, їх права та обов’язки; 

– законодавство жорстко регулює систему суб’єктів 

адміністративної юрисдикції та їх компетенцію; 

– законодавство передбачає сукупність правових засобів 

виявлення адміністративних правопорушень, встановлення винуватості 

осіб, які їх вчинили; 

– наявність у суб’єктів адміністративної юрисдикції 

повноважень щодо застосування адміністративних стягнень не означає 

безправності інших учасників адміністративно-юрисдикційного процесу та 

ін. [321, с. 177-178].  

На цей вислів вже зверталась увага в дисертації. Зазначалося, що за 

останні двадцять років адміністративно-правове регулювання в Україні 

суттєво змінилося, – крім зобов’язань і заборон в адміністративному праві 

все частіше використовуються дозволи як способи правового регулювання, 

отримали розвиток публічно-сервісні відносини, виник інститут 

адміністративної юстиції, в законодавстві отримали своє закріплення 

відповідні адміністративні процедури та ін. Тобто відбувся розвиток 

адміністративних процедурних норм (якщо до них віднести норми, які 

регламентують неюрисдикційні провадження в діяльності органів 

публічної адміністрації) і розвиток адміністративних процесуальних норм 

(якщо до них віднести норми, які регламентують юрисдикційні 

провадження, а саме, адміністративне судочинство та провадження у 

справах про адміністративні правопорушення). Сучасні адміністративні 

процедурні (процесуальні) норми вже закріплюють в національному 

законодавстві і коло учасників адміністративної процедури, і суб’єктів, які 

здійснюють адміністративно-процедурну діяльність, і умови, підстави та 

порядок порушення адміністративної процедури, її припинення та 
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закінчення. Отже, запропоновані А. П. Шергіним особливості статусу  

учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення, 

сьогодні втратили сенс, адже відповідні зміни відбулися і в статусі 

учасників інших адміністративних процедур, наприклад, реєстраційних, 

ліцензійних, тощо.  

Разом з тим, переконані в тому, що правові інститути 

адміністративного права, до яких відноситься і адміністративно-деліктне 

право, мають свої особливості в закріпленні правового статусу суб’єктів. 

Це стає більш помітним під час порівняльної характеристики правового 

статусу суб’єкта адміністративного права та правового статусу суб’єкта 

окремого інституту адміністративного права.  

Перш ніж почати аналіз правового статусу суб’єктів 

адміністративно-деліктного права, хочемо звернути увагу, що в 

спеціальній літературі представлено багато праць, в яких розкриваються 

особливості адміністративно-деліктних відносин за класичною схемою, а 

саме, шляхом аналізу суб’єкта, об’єкта і змісту адміністративно-деліктних 

відносин (Л. В. Коваль, О. М. Крамник, Д. М. Лук’янець і ін.). При цьому, 

дуже мало уваги звертається на особливості правового статусу суб’єктів 

адміністративно-деліктного права в порівнянні з правовим статусом 

суб’єкта адміністративного права.  

Наприклад, відомий український вчений Л. В. Коваль багато своїх 

комплексних наукових праць присвятив особливостям адміністративно-

деліктних відносин [87; 86]. Він аналізує елементи адміністративної 

правосуб’єктності, серед яких особливе місце займає адміністративна 

деліктоздатність, пропонує критерії класифікації учасників 

адміністративно-деліктних відносин та характеризує їх права і обов’язки. 

Але, велика частина запропонованих Л. В. Ковалем висновків застаріла у 

зв’язку зі змінами національного законодавства та розвитком науки 

адміністративного права. Певна частина доробок науковця оформлена у 

вигляді опису, що у 80-ті роки минулого століття можна було сприйняти 
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як наукову новелу, але сьогодні це більше схоже на навчально-методичну 

літературу. Є в працях Л. В. Коваля і дискусійні висновки щодо 

характеристики структури адміністративно-деліктних відносини. 

Наприклад, він поділяв всю сукупність адміністративних правовідносин на 

три групи: адміністративні відносини регулятивного характеру; 

адміністративно-майнові відносини; адміністративно-деліктні відносини. 

Зазначалося, що об’єктом адміністративних правовідносин регулятивного 

характеру є реальна поведінка їх учасників, яка набуває прояву у вчиненні 

дій, пов’язаних з виконавчо-розпорядчою діяльністю. Адміністративно-

майнові відносини мають складний об’єкт, який одночасно поєднує в собі 

поведінку (дію) і майно. Адміністративно-деліктні ж відносини, на думку 

Л. В. Коваля, в якості свого об’єкта мають переважно не дії їх суб’єктів, а 

різні заходи державного примусу – адміністративні стягнення, з якими і 

пов’язані реалізація прав, обов’язків суб’єктів, їх дія і взаємодія в 

адміністративному провадженні [86, с. 30-31].  

Далі Л. В. Коваль пояснює свою позицію. На його думку, об’єкт-дію, 

до якої відноситься і адміністративний проступок, іноді неправомірно 

ототожнюють з юридичним фактом-підставою виникнення 

адміністративних правовідносин. Якщо «підстава адміністративної 

відповідальності» і «юридичний факт правовідносин» за своїм значенням є 

тотожними поняттями, то об’єкт-дія на відміну від них не може передувати 

виникненню правовідносин. Адже у ролі об’єкта-дії можуть виступати 

лише такі дії, які вчиняються у відповідності до прав і обов’язків суб’єктів 

правових відносин, а такі дії ніяк не можуть збігатися за змістом і 

значенням з юридичними фактами [86, с. 31-32].  

Якими ж властивостями повинен володіти об’єкт правових відносин 

юридичної відповідальності, а в нашому випадку – адміністративної 

відповідальності? Л. В. Коваль вважає, що відповідь на це питання 

дозволить визначити і об’єкт адміністративно-деліктних відносин. На його 

думку, цей об’єкт повинен бути єдиним як для суб’єкта, наділеного 
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певними повноваженнями, так і для суб’єкта, який повинен виконати 

покладені на нього обов’язки. Іншими словами, об’єкт цих специфічних 

правових відносин повинен бути одночасно об’єктом як для реалізації 

повноваження, так і для виконання юридичного обов’язку. Таким єдиним 

об’єктом, що має двосторонній характер для прав і обов’язків суб’єктів, на 

думку Л. В. Коваля, є відповідальність [86, с. 31-32].  

Інший представник науки адміністративно-деліктного права – Д. М. 

Лук’янець, стверджує, що об’єктом адміністративно-деліктних 

правовідносин виступають ті цінності, ті суспільні відносини на які 

посягає правопорушення, тобто об’єкт правовідносин збігається з об’єктом 

правопорушення [130, с. 30].  

Адміністративні правовідносини суттєво змінилися за останні два 

десятиріччя, а тому перегляд змісту елементів, що складають їх структуру, 

був лише питанням часу. На жаль, теорія адміністративного права так і не 

спромоглася переглянути застарілі підходи щодо суб’єкту, об’єкту та 

змісту адміністративних правовідносин і запропонувати логічну і 

об’єднуючу концепцію, яка б охоплювала всі адміністративні 

правовідносини, включаючи і таку групу як адміністративно-деліктні 

відносини. До речі, відсутність сучасної концепції, що розкриває 

специфіку елементів структури адміністративних правовідносин, породжує 

багато питань і стосовно адміністративної правосуб’єктності. Зміст 

адміністративної правосуб’єктності розкривається в науковій літературі у 

обсязі навчально-методичного матеріалу, запозиченого в основному із 

теорії права, теорії цивільного чи теорії цивільного процесуального права. 

Сам факт встановлення переліку елементів правосуб’єктності та 

традиційне визначення їх змісту не вирішують всіх проблем 

адміністративного права у цій сфері. Наприклад, з якого віку особа може 

бути учасником адміністративно-правових відносин і чому? На це питання, 

як правило, відповідають наступним чином: «У повному обсязі 

адміністративна дієздатність реалізується при досягненні повноліття (18 
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років), але є випадки, коли особа може бути учасником адміністративних 

правовідносин і до досягнення нею повноліття (наприклад, отримання 

паспорту громадянина України чи адміністративна відповідальність, яка 

наступає з 16-річного віку) [13, с. 65-66]. Сьогодні відсутні ґрунтовні 

дослідження змісту елементів структури адміністративного 

правовідношення, в яких би детально, системно і з наведенням чисельних 

прикладів з практики наводились особливості прояву адміністративної 

правосуб’єктності, розкривались особливості об’єкта адміністративного 

правовідношення та його відмінність від об’єкта адміністративного 

проступку чи об’єкта адміністративно-правового регулювання, тощо.  

Не будемо детально зупинятись на аналізі думок вчених щодо 

об’єкту адміністративно-деліктного правовідношення, бо розкриття цього 

питання безпосередньо не пов’язане з темою дисертаційного 

дослоідження. Але зазначимо, що понятійний апарат, що використовується 

при написанні наукових праць може іноді вживатись в іншому значенні, 

ніж це сприймає особа, яка знайомиться з науково-дослідною працею. 

Наприклад, поняття «адміністративне провадження» можна вживати і 

розглядати: 

– як процесуальну діяльність вповноважених на те суб’єктів щодо 

вирішення публічного спору, розгляду заяви чи справи про 

адміністративне правопорушення; 

– як сукупність стадій, які послідовно змінюють одна одну; 

– як сукупність суспільних відносин, які виникають під час розгляду 

адміністративної справи.                       

Різне змістовне наповнення одних і тих понять призводить до того, 

що науковці починають дискутувати стосовно обґрунтованості чи 

безпідставності використання того чи іншого поняття в науковому 

дослідженні. Вбачаємо, що саме це відбулося в думках Л. В. Коваля і Д. М. 

Лук’янця при визначенні об’єкту адміністративно-деліктних 

правовідносин та порівняльній характеристиці цього поняття з поняттями 
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«підстави адміністративної відповідальності» та «об’єкт адміністративного 

правопорушення».    

Не погоджуємося з Л. В. Ковалем в тому, що об’єктом 

адміністративно-деліктних відносин є не дії їх суб’єктів, а різні заходи 

державного примусу – адміністративні стягнення. Суспільні відносини не 

можуть виникати з приводу того, що ще не наступило, і в майбутньому 

може як наступити, так взагалі не наступити. Адміністративні стягнення 

дуже часто з різних причин не накладаються на особу, яка вчинила 

протиправне діяння з ознаками адміністративного правопорушення 

(наприклад, у зв’язку з малозначністю діяння – ст. 22 КУпАП чи у зв’язку 

розглядом справи в порядку дисциплінарного провадження – ч. 1 ст. 15 

КУпАП), але не можна стверджувати, що при цьому взагалі не виникають 

адміністративно-деліктні відносини. Адміністративно-деліктні відносини 

завжди виникають при вирішенні питання щодо малозначності діяння чи 

передачі справи на розгляд в порядку дисциплінарного провадження 

(дискутувати можна лише щодо їх меж), але вони виникають не з приводу 

накладення чи ненакладення адміністративного стягнення на особу, а з 

приводу вчинення особою діяння, яке підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення.  

Не погоджуємося з думками Д. М. Лук’янця в тому, що об’єктом 

адміністративно-деліктних правовідносин виступають ті цінності, ті 

суспільні відносини, на які посягає правопорушення. Тобто об’єкт 

правовідносин, на його думку, збігається з об’єктом правопорушення.  

По-перше, доктрина адміністративного права сьогодні зупинилася на 

визначенні об’єкту адміністративного правовідношення як поведінки 

людей, а саме їх дій, за допомогою яких реалізуються передбачені 

адміністративно-правовими нормами обов’язки і права учасників даних 

відносин [43; 13, с. 58]. Якщо цей підхід стосовно об’єкту 

адміністративних правовідносин є загальним для адміністративного права, 

то його, або слід переглянути у зв’язку з новими тенденціями щодо 
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трактування об’єкту адміністративно-деліктних відносин, або ж 

використовувати у такому значенні, щоб не виникало розбіжностей з 

визначенням об’єкту адміністративних правовідносин. До того ж, Д. М. 

Лук’янець робить свій висновок без ґрунтовного аналізу об’єкту 

адміністративних правовідносин, хоча і стверджує, що адміністративно-

деліктне право є інститутом адміністративного права.  

По-друге, не можна ототожнювати об’єкт правовідносин з об’єктом 

правопорушення, а тим паче з об’єктом адміністративно-правової охорони. 

Об’єктом адміністративно-деліктного правовідношення є завжди поведінка 

осіб, що напряму або опосередковано пов’язана з вчиненням 

протиправного діяння, яке за ознаками підпадає під адміністративне 

правопорушення. Наприклад, вчинення особою дій, передбачених 

статтями Особливої частини КУпАП, є причиною виникнення будь-яких 

адміністративно-деліктних відносин. Іноді об’єктом адміністративно-

деліктних відносин можуть бути інші дії осіб, які опосередковано пов’язані 

із вчиненням адміністративного правопорушення. Наприклад, об’єктом 

адміністративно-деліктних відносин щодо оскарження рішень органів 

адміністративної юрисдикції є винесення таким органом постанови по 

справі про адміністративне правопорушення.  

Об’єкт адміністративного правопорушення – це суспільні відносини, 

на які посягають адміністративні правопорушення. Особливість тут 

проявляється в тому, що незалежно від того на суб’єкт, об’єкт чи зміст 

конкретного правовідношення посягає адміністративне правопорушення, 

відбувається загальна дестабілізація цього правовідношення. Наприклад, 

погрози вчинення насильства стосовно членів сім’ї, визнаються 

законодавцем як домашнє насильство, за що передбачена відповідальність 

ст. 173-2 КУпАП. В даному випадку протиправне діяння спрямоване 

безпосередньо на суб’єкта суспільних відносин. Але не дивлячись на це, 

теорія адміністративно-деліктного права підкреслює, що посягання на 

суб’єкта суспільних відносин завжди призводить до дестабілізації 



165 

 

суспільних відносин в цілому. Теж саме можна сказати про такі 

правопорушення як дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 КУпАП) та 

невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (ст. 188-7 КУпАП). Перше 

адміністративне правопорушення посягає на чуже майно, тобто на об’єкт 

конкретних суспільних відносин, а друге – посягає на баланс прав і 

обов’язків у сфері владних відносин, тобто  на зміст конкретних 

суспільних відносин. При цьому, і в першому, і в другому випадках 

відбувається повна дестабілізація конкретних суспільних відносин, а 

значить відбувається посягання на суспільні відносини в цілому.  

Об’єкт адміністративно-правової охорони – це суспільні відносини, 

які є цінними для існування та розвитку держави і суспільства, а тому 

охороняються різними правовими способами, серед яких адміністративні 

стягнення є лише одним із видів таких правових способів. Наприклад, в 

чинному адміністративно-деліктному законодавстві встановлюються 

заборони вчиняти певні дії, передбачаються санкції щодо припинення 

протиправних діянь, встановлюються адміністративні стягнення та інші 

заходи адміністративного примусу, які застосовуються до неповнолітніх 

або осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, 

тощо.      

  Отже, завершуючи аналіз думок Л. В. Коваля та Д. М. Лук’янця 

щодо об’єкту адміністративно-деліктних правовідносин хочемо зазначити, 

що дотримуємося в цьому питанні положень доктрини адміністративного 

права, а тому вважаємо, що об’єктом адміністративно-деліктного 

правовідношення завжди є поведінка осіб, яка напряму або 

опосередковано пов’язана з вчиненням адміністративного 

правопорушення.  

Зазвичай, в наукові літературі звертається увага на загальні питання 

правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктного права, але без 
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визначення його особливостей в порівняні з суб’єктами адміністративного 

права.      

Наприклад, Д. М. Лук’янець звертає увагу на правовий статус 

суб’єктів адміністративно-деліктного права лише: 

– у контексті правової регламентації правового статусу суб’єктів 

відносин адміністративної відповідальності (органів адміністративної 

юрисдикції та осіб, до яких застосовуються стягнення), тобто мова йде про 

так звану нормативну модель адміністративної відповідальності [130, с. 

36];  

– з питань кількісного співвідношення державних і недержавних 

органів адміністративної юрисдикції. Наприклад, зазначається, що 

більшість органів адміністративної юрисдикції, наділених 

повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, за своїм правовим статусом є органами виконавчої влади 

[130, с. 50]; 

– у контексті співвідношення юрисдикційних і контрольно-

наглядових повноважень у органів публічної адміністрації з питань 

виявлення адміністративних правопорушень та притягнення винних осіб 

до адміністративної відповідальності. Наприклад, зазначається, що 

більшість органів адміністративної юрисдикції, наділених 

повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, одночасно наділені контрольними повноваженнями у 

сфері відносин, які є об’єктом відповідних правопорушень [130, с. 50];  

– у контексті аргументації впровадження в систему методів 

адміністративно-правового регулювання статусного методу. На думку Д. 

М. Лук’янця, такий метод передбачає визначення за допомогою 

різноманітних правових норм правосуб’єктності певного учасника 

правових відносин, тобто визначення кола притаманних йому 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, а також його право- і 

дієздатності [130, с. 97-98].   
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Із перерахованих вище положень щодо правового статусу суб’єктів 

адміністративно-деліктного права можна виділи лише два, які стосуються 

його особливостей. По-перше, це те, що більшість органів 

адміністративно-юрисдикційної діяльності складають органи державної 

виконавчої влади, і, по-друге, серед суб’єктів адміністративно-

юрисдикційної діяльності існує велика кількість органів, які одночасно 

наділені контрольно-наглядовими і адміністративно-юрисдикційними 

повноваженнями в однорідній групі суспільних відносин щодо виявлення 

адміністративних правопорушень і притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності.             

Якщо звернутися до фундаментальної праці В. К. Колпакова 

«Деліктний феномен в адміністративному праві України» [100], то 

помітимо, що вчений: 

по-перше, при аргументації особливостей адміністративно-

деліктного права як підгалузі адміністративного права посилається на 

праці А. П. Шергіна [100, с. 85]; 

по-друге, акцентує увагу на тому, що з настанням адміністративної 

відповідальності у суб’єкта правопорушення виникають особливі 

обов’язки, які мають характер обмежень і тимчасово змінюють правовий 

статус суб’єкта [100, с. 191]; 

по-третє, при характеристиці спеціального суб’єкта 

адміністративного правопорушення, В. К. Колпаков зазначає, що 

специфічний правовий статус тих чи інших осіб, передбачений чинним 

законодавством (наприклад, військовозобов’язані, водії транспортних 

засобів, іноземці, батьки неповнолітні діти, посадові особи і ін.), обумовив 

закріплення в статтях Особливої частини КУпАП спеціальних ознак 

суб’єктів адміністративного правопорушення [100, с. 268]. Пояснюється це 

тим, що такі суб’єкти не просто порушують загальні обов’язки, 

передбачені чинним законодавством для громадян України, а порушують 

службові, посадові, професійні, батьківські та інші обов’язки, які 
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вимагають певного рівня знань, компетентності, досвіду і навичок (водій, 

посадова особа і ін.), не пов’язані із загальними вимогами до громадян 

України (іноземці та особи без громадянства), пов’язані з реалізацією 

конституційних обов’язків (військовозобов’язані, суб’єкти 

підприємницької діяльності) та які пов’язані з виховуванням особистості, 

опікою і піклуванням (батьки та особи, що їх замінюють); 

по-четверте, в праці В. К. Колпакова звертається увага на правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства та на особливості їх притягнення 

до адміністративної відповідальності. Також характеризується правова 

природа такої санкції як видворення за межі України іноземців і осіб без 

громадянства [100, с. 336-356].     

 Тобто в праці В. К. Колпакова «Деліктний феномен в 

адміністративному праві України» правовий статус суб’єктів 

адміністративно-деліктного права, на жаль, не аналізувався, хоча до 

правового статусу суб’єктів права вчений постійно звертається при 

характеристиці спеціального суб’єкта адміністративного правопорушення  

і особливого суб’єкта адміністративної відповідальності, а також при 

характеристиці правового статусу особи, до якої було застосовано 

адміністративне стягнення, особливо у вигляді штрафу чи 

адміністративного арешту.  

Отже більшість праць з проблем адміністративно-деліктного права та 

адміністративної відповідальності, які представлені в юридичній 

літературі, або взагалі ігнорують правовий статус суб’єктів 

адміністративно-деліктного права, або ж обмежуються його 

фрагментарною характеристикою в контексті розкриття іншого, на їх 

думку, більш важливого питання адміністративно-деліктного права.    

Ігнорується ця тематика в науково-дослідних працях з наступної 

причини. Категоріальний апарат адміністративно-деліктного права є 

доволі різноманітним при визначенні і характеристиці суб’єкта. Саме тут 

використовуються поняття «суб’єкт адміністративної відповідальності», 
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«суб’єкт правопорушення», «особа, яка притягується до адміністративної 

відповідальності», «учасник провадження у справах про адміністративні 

правопорушення», «суб’єкт провадження у справах про адміністративні 

правопорушення», «осудна особа», «орган адміністративної юрисдикції», 

«суб’єкт адміністративно-юрисдикційної діяльності» тощо. Кожен з 

перелічених термінів має своє специфічне змістовне наповнення та сферу 

використання у науковій літературі і чинному законодавстві. Наприклад, 

«орган адміністративної юрисдикції» це виключно орган, який вправі 

розглядати справи про адміністративні правопорушення та виносити 

постанову (рішення) по справі, тоді як «суб’єкт адміністративно-

юрисдикційної діяльності» це не тільки орган, який вправі розглядати 

справи про адміністративні правопорушення та виносити постанову 

(рішення) по справі, а й орган, який вправі застосовувати заходи 

процесуального забезпечення (Глава 20 КУпАП) та особа, яка має право 

складати протоколи про адміністративні правопорушення (ст. 255 

КУпАП). При дослідженні проблем адміністративно-деліктного права 

завжди необхідно уточнювати термінологію, яка використовується в 

науковій роботі, особливо, коли в межах праці одночасно 

характеризуються «суб’єкт адміністративно-деліктного права», «суб’єкт 

провадження у справах про адміністративні правопорушення», «суб’єкт 

адміністративного проступку» та «суб’єкт адміністративної 

відповідальності». Вміння орієнтуватись в чисельній термінології, яка 

близька, але нетотожна за змістом, відштовхує багатьох дослідників від 

характеристики суб’єктів адміністративно-деліктного права з огляду на 

особливості їх правового статусу. У тих же поодиноких наукових праця, в 

яких були намагання провести аналіз статусу суб’єктів адміністративно-

деліктного права, на жаль, «все змішано до купи». Тобто аналіз статусу 

суб’єктів адміністративно-деліктного права був підмінений 

характеристикою суб’єкта складу адміністративного правопорушення, 

особливого суб’єкта адміністративної відповідальності чи класифікацією 



170 

 

органів адміністративної юрисдикції [129, с. 193-213]. 

Можна також виділити і загальні недоліки та проблеми, які 

виникають у науковців, що намагаються досліджувати правовий статус 

суб’єктів адміністративно-деліктного права. 

По-перше, дуже часто характеристика правового статусу суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин в науковій літературі зводиться до 

характеристики прав і обов’язків учасників провадження у справах про 

адміністративні правопорушення та повноважень органів адміністративної 

юрисдикції [86, с. 108-118]. Такий підхід вважаємо принципово невірним, 

адже адміністративно-деліктне право складається з матеріальних та 

процесуальних норм. Їх реалізація призводить до виникнення у суспільстві 

матеріальних і процесуальних адміністративно-деліктних правовідносин. 

Тобто можна говорити про специфіку правового статусу суб’єкта в 

матеріальній та процесуальній частинах адміністративно-деліктного права. 

В якості прикладу, звернемось до кримінального права України, яке являє 

собою систему матеріальних норм, та кримінального процесуального 

права України, яке є системою процесуальних норм. Представники науки 

кримінального права весь час підкреслюють, що кримінальне право 

регулює чітко визначену групу суспільних відносин та закріплює правовий 

статус суб’єктів кримінального права. Але кримінальне право закріплює 

правовий статус суб’єктів дещо по-іншому ніж кримінальне процесуальне 

право.  

Наприклад, автори підручника з кримінального права під редакцією 

В. А. Клименко та М. І. Мельника зазначають, що учасниками 

кримінально-правових відносин є, з одного боку, суб’єкт, який вчинив 

кримінальне правопорушення (злочин чи кримінальний проступок), а, з 

іншого, – держава  в особі уповноважених на те органів (зокрема органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду). Ці органи мають право і 

зобов’язані притягнути особу до відповідальності за вчинене кримінальне 

правопорушення та застосувати до неї покарання чи інші кримінально-
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правові заходи. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

зобов’язана понести покарання чи інші обмеження, які пов’язані з 

кримінальною відповідальністю, та має право вимагати щоб її 

відповідальність повністю відповідала положенням кримінального закону 

[305, с. 7].  Відомий український вчений з кримінального процесуального 

права Л. М. Лобойко зазначає, що суб’єктами кримінального 

процесуального права є державні органи та їх посадові особи, громадські 

об’єднання, громадяни, які в ході досудового розслідування, судового 

розгляду кримінальних проваджень та виконання судових рішень, 

вступають між собою в процесуальні правовідносини [127, с. 59]. Іншими 

словами, суб’єктами кримінального процесуального права є особи, які 

приймають участь у кримінальному процесі [306, с. 147]. Тобто суб’єкт 

права може мати кримінально-правовий статус, і таким чином бути 

учасником матеріальних правовідносин, а може мати кримінальний 

процесуально-правовий статус, і таким чином бути учасником 

процесуальних правовідносин. На цей аспект, на жаль, представники 

адміністративно-деліктного права майже не звертають увагу, а тому не 

розрізняють матеріальний адміністративно-деліктний правовий статус 

суб’єкта від його процесуального статусу. 

По-друге, в юридичній літературі точаться дискусії стосовно поняття 

«правовий статус», що ускладнює його використання та характеристику по 

відношенню до суб’єктів адміністративно-деліктного права.  

Наприклад, іноді в юридичній літературі намагаються за змістом 

розрізняти два поняття «статус суб’єкта права» і «правове положення 

суб’єкта». Статус суб’єкта права пов’язують лише з сукупністю 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, тоді як правове положення 

суб’єкта, начебто охоплює собою суб’єктивні права, юридичні обов’язки, 

громадянство, правосуб’єктність і відповідальність [47, с. 242-256; 185, с. 

294]. 
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Також деякі представники теорії права намагаються більш широко 

трактувати зміст поняття «правовий статус суб’єкта». Наприклад, О. Ф. 

Скакун стосовно цього зазначає, що в трактовці правового статусу особи 

відсутня єдність думок. Нерідко в його структуру включають права, 

свободи, обов’язки, громадянство, законні інтереси і гарантії [273, с. 410-

411].  

Не будемо поглиблюватись у дискусію щодо структури правового 

статусу особи, бо це проблематика, яка охоплюється в основному 

предметом дослідження теорії держави та права і не є принциповим 

питанням для розкриття теми дисертаційного дослідження. До того ж 

дискусії щодо структурних елементів правового статусу суб’єкта 

представлені в наукових працях як з теорії держави та права, так і в інших 

публікаціях галузевого спрямування [126, с. 258; 196, с. 153; 283, с. 90; 297, 

с. 79].  

Погоджуємося із О. Ф. Скакун в тому, що громадянство, законні 

інтереси і гарантії є або передумовами правового статусу, або ж його 

умовами, тобто супроводжують правовий статус, примикають до нього, 

але не є елементом його структури [273, с. 410]. Із С. Г. Стеценко 

погоджуємося у тому, що правосуб’єктність теж є лише передумовою 

правового статусу суб’єкта, а тому не може розглядатися в якості елементу 

його структури [283, с. 90].  

Юридична відповідальність, яка іноді виділяється в якості елементу 

структури правового статусу особи [185, с. 295; 273, с. 412], на нашу 

думку, є лише різновидом обов’язків, що виникають у суб’єктів права при 

порушенні встановлених чинним законодавством заборон. Тобто обов’язок 

порушника понести покарання у відповідності до положень 

адміністративно-деліктного законодавства виникає з моменту вчинення 

адміністративного правопорушення. Інша справа, що велика кількість 

адміністративних правопорушень, які вчиняються в Україні, мають 

латентний характер і не завжди суб’єкти адміністративно-юрисдикційної 
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діяльності їх вчасно виявляють. Цей факт означає, що у особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, виник обов’язок понести покарання, але 

він не був реалізований у зв’язку із неякісною і неефективною діяльністю 

контрольно-наглядових та правоохоронних органів.   

Отже, вважаємо, що до структури статусу суб’єкта адміністративно-

деліктного права слід включати суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

учасників адміністративно-деліктних відносин. При цьому, як 

неодноразово наголошувалося, слід враховувати особливості правового 

статусу суб’єктів матеріального та процесуального адміністративно-

деліктного права. Лише такий диференційований підхід дасть можливість 

розкрити специфіку правового статусу суб’єктів адміністративно-

деліктного права.  

Перш ніж аналізувати права та обов’язки суб’єктів адміністративно-

деліктного права, важливо визначитись із колом таких суб’єктів.  

Суб’єктами матеріального адміністративно-деліктного права є, з 

одного боку, суб’єкт, який вчинив діяння, що підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення, а, з іншого, – держава в особі 

уповноважених на те органів (органи адміністративної юрисдикції).  

Здавалося б нічого складного у вище зазначеному висновку немає. 

Але думки, висловлені у науковій літературі, свідчать про інше. 

Наприклад, Т. О. Мацелик і В. Р. Біла, при визначенні терміну «суб’єкт 

адміністративного правопорушення» у термінологічному словнику з 

адміністративного права за загальною редакцією Т. О. Коломоєць, 

зазначають, що слід розрізняти суб’єкта адміністративного проступку та 

суб’єкта адміністративної відповідальності, бо суб’єктом 

адміністративного проступку є лише фізична особа, тоді як суб’єктом 

адміністративної відповідальності може бути і юридична особа [12, с. 416]. 

Якщо буквально керуватися цим висловом, то виходить, що юридична 

особа може нести адміністративну відповідальність не вчиняючи при 

цьому адміністративного правопорушення. Як тоді бути з догмою науки 
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адміністративного права, яка говорить, що єдиною фактичною підставою 

для притягнення особи до адміністративної відповідальності є вчинення 

нею адміністративного правопорушення. Що тоді є підставою для 

притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальності?  

На жаль, подібних висловлювань в юридичній літературі багато, що 

додатково вносить дисбаланс в систему наукових знань про 

адміністративно-деліктне право.  

Вирішення питання адміністративної відповідальності юридичних 

осіб лежить у нормотворчій площині. Тобто скільки б науковці не 

дискутували і не пропонували все нові і нові наукові концепції, юридична 

особа стане повноцінним суб’єктом адміністративної відповідальності 

лише тоді, коли це чітко буде прописано в кодифікованому нормативно-

правовому акті з адміністративної відповідальності, а саме, в КУпАП. До 

тих пір поки це не зроблено, посилання на будь-які інші нормативно-

правові акти (наприклад, Закон України «Про виключну (морську) 

економічну зону України» [219]),  є лише науковою дискусією на певну 

тематику.  

Отже до суб’єктів матеріального адміністративно-деліктного права 

відносяться: 

1) особа, яка вчинила діяння, що підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення. Тобто важливо говорити не про 

особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, а про особу, яка 

вчинила протиправне діяння, що підпадає під ознаки адміністративного 

правопорушення. Пояснюється такий підхід тим, що обставини, які 

виключають адміністративну відповідальність (ст. 17 КУпАП), 

виявляються не зразу, а в ході адміністративного розслідування, а іноді, і 

після складання протоколу про адміністративне правопорушення, тобто на 

стадії розгляду справи по суті. Ці обставини виключають протиправність 

дій особи, а тому такі дії не кваліфікуються як адміністративне 

правопорушення. Відсутність же факту вчинення адміністративного 
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правопорушення – виключає і адміністративну відповідальність. В якому ж 

статусі такі особи перебувають певний час учасниками адміністративно-

деліктних правовідносин? Лише постанова про накладення 

адміністративного стягнення свідчить про те, що особа є 

правопорушником, а тому несе за вчинення адміністративного 

правопорушення покарання. До моменту винесення такої постанови особа, 

яка притягується до адміністративної відповідальності, є лише особою, що 

вчинила діяння, яке підпадає під ознаки адміністративного 

правопорушення; 

2) орган, який вправі від імені держави накладати адміністративні 

стягнення та застосовувати до правопорушника інші санкції, передбачені 

КУпАП. Підкреслюємо, що матеріальне адміністративно-деліктне право 

взагалі не переймається іншими органами, які, наприклад, вправі 

застосовувати заходи процесуально-забезпечувального характеру чи 

складати протокол про адміністративні правопорушення. Матеріальне 

адміністративно-деліктне право побудоване таким чином, щоб визначити 

лише двох основних учасників адміністративно-деліктних відносин: 1) 

порушника заборон, передбачених в статтях Особливої частини КУпАП, 2) 

орган, вповноважений покарати правопорушника.                     

Цей специфічний набір суб’єктів матеріального адміністративно-

деліктного права впливає і на їх правовий статус.  

Особа, яка вчинила діяння, що підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення, має: 

– обов’язок понести покарання чи інші обмеження, які пов’язані з 

адміністративною відповідальністю; 

– право вимагати щоб її відповідальність повністю відповідала 

положенням адміністративно-деліктного законодавства.    

Органи адміністративної юрисдикції мають право, і в той же час 

зобов’язані, притягнути особу до відповідальності за вчинене 



176 

 

адміністративне правопорушення та застосувати до неї адміністративне 

стягнення чи інші санкції, передбачені КУпАП.  

Суб’єктами процесуального адміністративно-деліктного права є 

особи, які приймають участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення. Щоб визначитись з колом таких осіб необхідно 

звернутись до положень чинного законодавства. Передусім, це: 

1) особи, які беруть участь у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення. Це особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілий, законні представники та 

представники, захисник, свідок, експерт, перекладач (Глава 21 КУпАП); 

2) особи, які допомагають адміністративному провадженню (поняті, 

державний виконавець та ін.). Наприклад, поняті іноді приймають учать 

при застосування заходів процесуально-забезпечувального характеру. 

Стаття 264 КУпАП передбачає, що особистий огляд може проводитись 

уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності 

двох понятих тієї ж статі. Державний виконавець є суб’єктом, який сприяє 

виконанню постанови по справі. Стаття 311 КУпАП закріплює, що 

постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення 

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, 

виконується державним виконавцем; 

3) органи та посадові особи, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративне правопорушення та виносити постанови по справі. Стаття 

213 КУпАП до таких органів та посадових осіб відносить: а) 

адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, 

міських рад; б) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та їх 

посадових осіб, уповноважених на те КУпАП; в) районні, районні у місті, 

міські чи міськрайонні суди (судді), а у випадках, передбачених КУпАП, 

місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними 

судами, Верховним Судом; г) органи Національної поліції, органи 

державних інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноваженими на 
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те КУпАП. Більш повний перелік таких органів та посадових осіб 

міститься в Главі 17 КУпАП з детальною характеристикою підвідомчості 

справ про адміністративні правопорушення; 

4) органи та посадові особи, які вповноважені складати протокол про 

адміністративні правопорушення (ст. 255 КУпАП); 

5) органи та посадові особи, які вповноважені застосовувати заходи 

забезпечення провадження у справах про адміністративне 

правопорушення. Глава 20 КУпАП до таких заходів відносить 

адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, вилучення 

речей і документів, тимчасове вилучення посвідчення водія, тимчасове 

затримання транспортних засобів, відсторонення осіб від керування 

транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на 

стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. До таких заходів 

слід віднести і доставлення порушника, яке міститься в Главі 19 КУпАП, 

але за своєю спрямованістю та змістовним наповненням також є заходом 

забезпечення провадження у справах про адміністративне 

правопорушення; 

6) прокурор як суб’єкт, що здійснює нагляд за додержанням законів 

при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення (ч. 4 

ст. 7 КУпАП) та нагляд за виконанням законів при провадженні в справах 

про адміністративні правопорушення (ст. 250 КУпАП).   

Ґрунтовно процесуальні права та обов’язки суб’єктів 

адміністративного права досліджувалися в працях О. М. Бандурки і М. М. 

Тищенка [25; 303]. Саме користуючись цими напрацюваннями хочемо 

визначити правовий статус суб’єктів процесуального адміністративно-

деліктного права. 

Як вже зазначалося, державні органи та інші прирівняні до них 

суб’єкти (до таких суб’єктів можна віднести представників громадської 

організації чи органу громадської самодіяльності), реалізують і 

процесуальне право, і процесуальний обов’язок одночасно. Наприклад, 
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уповноважені на те посадові особи органів охорони здоров’я, з одного 

боку, вправі скласти протокол про адміністративне правопорушення за 

статтями 45, 46, 46-2 КУпАП та за ст. 183 КУпАП щодо завідомо 

неправдивого виклику швидкої медичної допомоги, а, з іншого, – 

зобов’язані це зробити.         

Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне 

правопорушення не однорідні в своїй мотивації, а тому наділені різним 

об’ємом процесуальних прав та обов’язків. Основну підгрупу серед таких 

осіб займають особи, які мають зацікавлену позицію щодо ходу та 

наслідків у справі про адміністративне правопорушення (особа, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілий, законні 

представники та представники, захисник). Об’єм їх процесуальних прав в 

основному співпадає, але є і суттєві розбіжності. Наприклад: 

– знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання та 

оскаржити постанову по справі вправі всі зацікавлені у результатах 

розгляду справи особи;  

– користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у 

галузі права, а також давати пояснення вправі особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, та потерпілий; 

– подавати докази вправі тільки особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. 

Аналіз процесуальних прав осіб, які займають зацікавлену позицію 

щодо ходу та наслідків у справі про адміністративне правопорушення 

показує, що право подавати докази закріплене лише за особою, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. Чому такого права 

позбавлені потерпілий (особливо з питань відшкодування майнової 

шкоди), захисник, законні представники та представники? Наприклад, 

законні представники в межах адміністративного судочинства самостійно 

здійснюють процесуальні права та обов’язки сторони чи третьої особи, яку 

вони представляють, діючи в її інтересах (ст. ч. 5 ст. 56 КАСУ). В той же 
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час сторони чи треті особи вправі подавати докази (п. 2 ч. 3 ст. 44 КАСУ). 

Тобто є суттєвий недолік правового забезпечення процесуального статусу 

учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

До того ж, на жаль, процесуальні права особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності розпорошені по різним главам КУпАП. 

На це звертають увагу автори науково-практичного коментаря під 

редакцією А. С. Васильєва та О. І. Миколенка. Вони зазначають, що в 

КУпАП закріплено не весь спектр процесуальних прав, якими наділена 

особа, що притягається до адміністративної відповідальності. Так, аналіз 

статей глав 19 і 20 КУпАП дає змогу до процесуальних прав особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, віднести: а) право 

відмовитися підписати протокол про адміністративне правопорушення з 

зазначенням у протоколі мотивів своєї відмови (ст. 256); б) право 

заперечити факт вчиненого нею порушення або вид і розмір стягнення, що 

накладається на місці вчинення правопорушення; в) право вимагати від 

органів, що здійснили адміністративне затримання особи, повідомити про 

це власника відповідного підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган (ст. 261); г) право не погодитися з результатами 

огляду на стан сп’яніння, проведеного за допомогою індикаторної трубки 

«Контроль тверезості» або іншого технічного приладу з наступним 

оглядом в органах охорони здоров’я (ст. 266); ґ) право оскаржити 

адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, вилучення 

речей і документів (ст. 267) [90, с. 926]. 

Теж саме стосується і правового закріплення процесуальних прав 

потерпілого в КУпАП. Кодекс дає неповний перелік таких прав. На це теж 

звернули увагу автори науково-практичного коментаря під редакцією А. С. 

Васильєва та О. І. Миколенка. Вони зазначають: «Якщо порівняти 

закріплений у главі 21 КУпАП обсяг процесуальних прав особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності (ст. 268 КУпАП), і 

потерпілого, то виявиться, що за потерпілим КУпАП закріплює набагато 
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менший обсяг процесуальних прав. Якщо визнати, що у провадженні в 

справах про адміністративні правопорушення діє принцип змагальності, то 

всі учасники провадження повинні мати рівний обсяг процесуальних прав і 

обов’язків» [90, с. 929]. 

Аналіз усіх положень чинного законодавства України дозволяє 

виділити вісім процесуальних прав потерпілого: 1) знайомитися з 

матеріалами справи; 2) давати пояснення; 3) надавати докази; 4) заявляти 

клопотання; 5) користуватися юридичною допомогою захисника; 6) 

виступати рідною мовою чи користуватися послугами перекладача; 7) 

оскаржити рішення в справі про адміністративне правопорушення; 8) 

брати участь у розгляді справи про адміністративний проступок особисто 

або через свого представника. 

Відсутність деяких із перелічених вище процесуальних прав в ст. 269 

КУпАП негативно позначається на загальному рівні захисту прав 

потерпілого в адміністративному провадженні. 

Глава 21 КУпАП передбачає всього один процесуальний обов’язок 

за особами, які займають зацікавлену позицію щодо ходу та наслідків у 

справі про адміністративне правопорушення. Так особа, яка притягується 

до адміністративної відповідальності, зобов’язана бути присутньою при 

розгляді справ про адміністративні правопорушення, окрім випадків 

передбачених ст. 268 КУпАП. Для порівняння, в КАСУ для сторін процесу 

та третіх осіб передбачено шість загальних процесуальних обов’язків (і цей 

перелік не є виключним). За аналогією в КУпАП бажано було б закріпити 

наступний перелік процесуальних обов’язків за особами, які мають 

зацікавлену позицію щодо ходу та наслідків у справі про адміністративне 

правопорушення:  

1) виявляти повагу до органу (посадової особи), який уповноважений 

розглядати справи про адміністративні правопорушення;  

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному 

встановленню всіх обставин справи;  
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3) з’являтися на розгляд справи за викликом органу (посадової 

особи), який уповноважений розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, якщо така явка є обов’язковою;  

4) не приховувати докази;  

5) надавати повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться 

органом (посадовою особою), що уповноважений розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, а також учасниками провадження;  

6) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або 

органом (посадовою особою), який уповноважений розглядати справи про 

адміністративні правопорушення.   

Другу підгрупу серед осіб, які беруть участь у провадженні в справі 

про адміністративне правопорушення, складають особи, які займають 

пасивну позицію під час розгляду справи (свідок, експерт, перекладач). Ці 

особи мають обмежений перелік процесуальних прав в межах 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Але цей 

факт не повинен відображатись на правовому закріпленні процесуального 

статусу свідка, експерта та перекладача. В КУпАП лише процесуальний 

статус експерта частково регламентується. Так експерт має право;  

1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета 

експертизи;  

2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, 

необхідних для дачі висновку;  

3) з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого 

перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка 

притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що 

стосуються предмета експертизи;  

4) бути присутнім при розгляді справи (ч. 3 ст. 273 КУпАП). 

Процесуальні ж права свідка та перекладача взагалі не закріплені в статтях 

272 і 274 КУпАП. Разом з тим, аналіз чинного законодавства дозволяє 
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виділити процесуальні права свідка, якими він може користуватись в 

межах провадження у справах про адміністративні правопорушення:  

1) давати показання рідною мовою і користуватися послугами 

перекладача (ст. 274 КУАП);  

2) при складанні протоколу про адміністративне правопорушення 

вправі робити зауваження щодо правильності занесених його показань;  

3) вправі додатково до протоколу про адміністративне 

правопорушення давати письмові пояснення. 

До процесуальних обов’язків осіб, які займають пасивну позицію під 

час розгляду справи (свідок, експерт, перекладач), відносяться: 

– обов’язок з’явитися на виклик органу (посадової особи); 

– обов’язок свідка дати правдиві пояснення, повідомити все відоме 

йому по справі і відповісти на поставлені запитання; 

– обов’язок експерта дати об’єктивний висновок у поставлених 

перед ним питаннях; 

– обов’язок перекладача зробити повно й точно доручений йому 

переклад.  

Процесуальний статус осіб, які допомагають адміністративному 

провадженню (поняті, державний виконавець та ін.), взагалі ніяк не 

регламентується положеннями КУпАП, що дає привід деяким науковцям 

їх взагалі не розглядати як учасників адміністративно-деліктних 

правовідносин.  

Прокурор і заступник прокурора, здійснюючи нагляд за 

додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в 

справах про адміністративне правопорушення, мають наступні 

процесуальні права: порушувати провадження в справі про 

адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; 

перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні в 

справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати 

висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти 
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правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) 

заходів впливу за адміністративні правопорушення; вносити подання, 

оскаржувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне 

правопорушення, а також вчиняти інші передбачені законом дії (ст. 250 

КУпАП). Також за прокурором закріплюється процесуальний обов’язок 

бути присутнім при розгляді справ, які були порушені за наступними 

статтями КУпАП: 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності); 172-5 (порушення встановлених 

законом обмежень щодо одержання подарунків); 172-6 (порушення вимог 

фінансового контролю); 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів); 172-8 (незаконне використання 

інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових 

повноважень); 172-9 (невжиття заходів щодо протидії корупції); 172-9-2 

(порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля).   

Завершуючи аналіз правового статусу суб’єктів адміністративно-

деліктного права, хочемо зробити наступні висновки. 

1. Науковці, що займаються проблемами адміністративної 

відповідальності, рідко звертають увагу на особливості правового статусу 

суб’єктів адміністративно-деліктного права. В основному досліджуються 

адміністративно-деліктні відносини через характеристику їх елементів – 

суб’єкта, об’єкта і змісту (Л. В. Коваль, О. М. Крамник, Д. М. Лук’янець і 

ін.), окремо досліджуються процесуальні права і обов’язки учасників 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

юрисдикційні повноваження органів та посадових осіб, тощо. Нерідко 

аналіз статусу суб’єктів адміністративно-деліктного права підміняється 

характеристикою суб’єкта складу адміністративного правопорушення, 

особливого суб’єкта адміністративної відповідальності чи класифікацією 

органів адміністративної юрисдикції. 

Отже більшість праць з проблем адміністративно-деліктного права 

та адміністративної відповідальності, які представлені в юридичній 
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літературі, або взагалі ігнорують правовий статус суб’єктів 

адміністративно-деліктного права, або ж обмежуються його 

фрагментарною характеристикою в контексті розкриття іншого, на їх 

думку, більш важливого питання адміністративно-деліктного права.    

2. Серед загальних недоліків і проблем, які виникають під час 

дослідження правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктного 

права, можна виділити наступні: 

по-перше, дуже часто характеристика правового статусу суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин в науковій літературі зводиться до 

характеристики виключно процесуальних прав і обов’язків учасників 

адміністративно-деліктних відносин, забуваючи при цьому про їх 

матеріальні права та обов’язки;  

по-друге, в юридичній літературі точаться дискусії стосовно поняття 

«правовий статус», що ускладнює його використання та характеристику по 

відношенню до суб’єктів адміністративно-деліктного права. 

Обґрунтовується, що до структури статусу суб’єкта адміністративно-

деліктного права слід включати суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

учасників адміністративно-деліктних відносин. При цьому, слід 

враховувати особливості правового статусу суб’єктів матеріального та 

процесуального адміністративно-деліктного права. Лише такий 

диференційований підхід дасть можливість розкрити специфіку правового 

статусу суб’єктів адміністративно-деліктного права. 

3. Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного права це 

сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, якими наділені 

учасники адміністративно-деліктних відносин.  

Таким чином правовий статус суб’єктів матеріального 

адміністративно-деліктного права це сукупність суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків, якими наділені учасники матеріальних 

адміністративно-деліктних відносин. А правовий статус суб’єктів 

процесуального адміністративно-деліктного права це сукупність 
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суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, якими наділені учасники 

процесуальних адміністративно-деліктних відносин.  

 4. До суб’єктів матеріального адміністративно-деліктного права 

відносяться:  

а) особа, яка вчинила діяння, що підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення. Вона має:  

– обов’язок понести покарання чи інші обмеження, які пов’язані з 

адміністративною відповідальністю; 

– право вимагати щоб її відповідальність повністю відповідала 

положенням адміністративно-деліктного законодавства.    

б) орган, який вправі від імені держави накладати адміністративні 

стягнення та застосовувати до правопорушника інші санкції, передбачені 

КУпАП. Особливість його правового статусу полягає втому, він має право, 

і в той же час зобов’язаний, притягнути особу до відповідальності за 

вчинене адміністративне правопорушення та застосувати до неї 

адміністративне стягнення чи інші санкції, передбачені КУпАП.  

5. Суб’єктами процесуального адміністративно-деліктного права є 

особи, які приймають участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення: 1) особи, які беруть участь у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення (особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілий, законні представники та 

представники, захисник, свідок, експерт, перекладач); 2) особи, які 

допомагають адміністративному провадженню (поняті, державний 

виконавець та ін.); 3) органи та посадові особи, які вповноважені 

розглядати справи про адміністративне правопорушення та виносити 

постанови по справі; 4) органи та посадові особи, які вповноважені 

складати протокол про адміністративні правопорушення; 5) органи та 

посадові особи, які вповноважені застосовувати заходи забезпечення 

провадження у справах про адміністративне правопорушення; 6) прокурор 
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як суб’єкт, що здійснює нагляд за виконанням законів при провадженні в 

справах про адміністративні правопорушення.  

В чинному КУпАП дуже низький рівень правової регламентації 

процесуальних прав і обов’язків всіх вище перелічених суб’єктів. Тобто 

мова йде навіть не про механізми реалізації процесуальних прав і 

обов’язків. В КУпАП, по-перше, відсутні ті процесуальні права і обов’язки 

учасників провадження, які закріплені в положеннях інших нормативно-

правових актів України (наприклад, право на перекладача для свідка чи 

потерпілого), по-друге, частина процесуальних прав і обов’язків 

обумовлена логікою адміністративного провадження, але з якихось причин 

відсутня в положеннях КУпАП (наприклад, право потерпілого подавати 

докази чи обов’язок виявляти повагу до органу (посадової особи), який 

уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення).      

6. В порівнянні з правовим статусом суб’єктів адміністративного 

права правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного права має 

наступні особливості: 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права не реалізують права 

і обов’язки в межах внутрішньо-організаційної, правотворчої та публічно-

сервісної діяльності органів виконавчої влади, як це притаманно взагалі 

суб’єктам адміністративного права; 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права не реалізують права 

і обов’язки у ході вступу на публічну службу та під час проходження 

публічної служби, як це притаманно взагалі суб’єктам адміністративного 

права; 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права не реалізують права 

і обов’язки у межах адміністративного судочинства, як це притаманно 

взагалі суб’єктам адміністративного права; 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права реалізують 

матеріальні і процесуальні права та обов’язки у відносинах, які виникають 
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з приводу притягнення осіб до адміністративної відповідальності 

(адміністративно-деліктні відносини).   

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

В результаті проведеного дослідження в першому розділі роботи 

були зроблені наступні висновки. 

«Система права» відноситься до наукових категорій сучасної теорії 

держави та права, адже відображає певну об’єктивну, загальноприйняту та 

пізнану реальність щодо внутрішньої будови права в Україні. Загальні 

знання про систему права використовуються і при дослідженні системи 

адміністративного права; 

Конкретизація змісту поняття «система права» відбувається 

науковцями, які мають своє суб’єктивне бачення щодо правових процесів і 

явищ у суспільстві. Це породжує дискусії щодо критеріїв виділення 

елементів в системі права, стосовно їх кількості та найменування; 

«Система права» є лише теоретичною конструкцією, яка допомагає у 

здійсненні наукових досліджень для системного розуміння права, 

реалізується в правотворчій діяльності, наприклад, при систематизації 

норм права, що регулюють однорідну сферу суспільних відносин, а також 

використовується в сфері юридичної освіти з метою доступного викладу 

матеріалу студентам. 

Система права, як теоретична конструкція внутрішньої структури 

права, непостійна не тільки з об’єктивних причин (постійний розвиток і 

зміна суспільних відносин), а й з суб’єктивних причин, до яких 

відносяться: світогляд вченого, що займається даною проблематикою; 

набір методів наукового пізнання, який він обрав для проведення свого 

наукового дослідження; бажання догодити науковому керівнику 
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(консультанту) і тому не суперечити його поглядам на систему права 

України та багато інших суб’єктивних причин. 

В науковій і навчально-методичній літературі сформувалося декілька 

підходів щодо структурних елементів системи права: 

1. Традиційний підхід (концепція) до системи права, який склався в 

50-60-х роках минулого століття, виділяє серед структурних елементів 

системи права три рівні: перший рівень це норми права, другий – правові 

інститути, і третій найвищий рівень – галузі права (С. С. Алексєєв, В. С. 

Афанасьєв, В. В. Лазарев, М. С. Кельман, О. В. Малько, М. І. Матузов, О. 

Г. Мурашин, Н. М. Хома і ін.). 

2. Розширений підхід (концепція) до визначення елементів в системі 

права, представники якого не переймаючись проблемою визначення рівнів 

в системі права пропонують лише розширений перелік її структурних 

елементів. До таких елементів відносять: норми права; правові інститути; 

субінститути; галузі права; підгалузі права (В. В. Борисов, Н. В. Вітрук, В. 

Н. Карташов, М. М. Марченко, Л. С. Явич і ін.). 

3. Комплексний підхід (концепція) до системи права, який сьогодні є 

розповсюдженим в теорії держави та права, але ще не отримав статусу 

домінуючої (основної, базової) концепції системи права України. 

Представники цієї концепції заявляють, що є багато критеріїв, за якими 

можна класифікувати норми права. Ці критерії іноді можна 

використовувати і при характеристиці внутрішньої структури права. 

Наприклад, за характером і змістом впливу норм права на суспільні 

відносини в системі права можна виділити дві групи (підсистеми) – норми 

регулятивного і охоронного права. В залежності від того, на засадах 

рівності сторін чи субординації будуються суспільні відносини, які 

регулюються нормами права, в системі права можна виділити дві групи 

(підсистеми) – норми приватного та публічного права. За змістом норм 

права в системі права можна виділити дві групи (підсистеми) – норми 

матеріального і процесуального права. Далі представники цієї концепції 
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заявляють, що найбільш поширеним є об’єднання норм права у певні 

угрупування на основі особливостей предмету і методу правового 

регулювання. У цьому випадку внутрішню структуру права складають – 

норми права, інститути, підгалузі, галузі права та міжгалузеві комплекси 

(до яких відносяться комплексні інститути та інші міжгалузеві утворення, 

що об’єднують норми різних підгалузей та галузей права) (А. М. Колодій, 

В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, В. О. Лучін, В. С. Нерсесянц, М. М. 

Рассолов, О. Ф. Скакун, В. В. Сухонос і ін.). 

4. Традиційно-комплексний підхід (концепція), який об’єднує в собі 

ознаки, що притаманні як традиційному, так і комплексному підходам. 

Комплексність представників цієї концепції полягає в тому, що не 

заперечується існування поділу системи права за іншими критеріями ніж 

предмет і метод правового регулювання. Так вказується на можливість 

поділу системи права на дві групи (підсистеми) норм – матеріальне і 

процесуальне право. Також не виключається можливість виділення в 

системі права України на підставі особливостей предмету і методу 

правового регулювання двох підсистем – публічного і приватного права. 

Традиційність же проявляється у тому, що до елементів структури системи 

права представники цієї концепції відносять лише три елементи – норму 

права, правовий інститут та галузь права (А. С. Васильєв, І. В. 

Борщевський, В. В. Іванов і ін.).  

Жоден із запропонованих підходів (концепцій) щодо визначення 

системи права не є ідеальним та має багато недоліків, основним з яких є – 

відсутність логічного і обґрунтованого пояснення існування кожного із 

рівнів та кожного із елементів системи права. 

Встановлено, що будь-яка складана система, яка має внутрішню 

вертикальну структуру, будується за одним із двох принципів – 1) 

«кількість критеріїв зменшується при визначенні кожного наступного 

нижчого рівня в складній горизонтальній системі»; 2) «кількість 
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критеріїв збільшується при визначенні кожного наступного нижчого 

рівня в складній горизонтальній системі».  

Якщо керуватися другим принципом, то в системі права можна 

запропонувати наступні рівні: 

Перший найвищий рівень, який визначається на підставі 

імперативного і диспозитивного методів правового регулювання, 

складається з підсистем публічного і приватного права. 

Другий рівень системи права, який визначається на підставі 

предмету і методу правового регулювання, складається з галузей права. 

Третій рівень системи права, який визначається на підставі цілей, 

предмету і методу правового регулювання, складається з підгалузей права. 

Четвертий рівень системи права, який визначається на підставі 

цілей, предмету і методу правового регулювання, специфічного набору 

способів і типів правового регулювання, а також з врахуванням специфіки 

правового статусу суб’єктів, складається з правових інститутів. 

П’ятий рівень системи права, який є базовим елементом, це норма 

права. 

В наукових працях можна зустріти думки стосовно того, що: 

1) адміністративно-деліктне право є галуззю права (наприклад, О. М. 

Крамник, В. Н. Ульянова, А. П. Шергін і ін.); 

2) адміністративно-деліктне право є підгалуззю адміністративного 

права (наприклад, В. К. Колпаков і ін.); 

3) адміністративно-деліктне право є правовим інститутом 

адміністративного права (наприклад, Ю. П. Битяк, В. В. Коваленко, О. В. 

Кузьменко, Д. М. Лук’янець і ін.).  

Кожна з окреслених точок зору має свій набір аргументацій, які і 

були піддані критичному аналізу в монографії.  

Робиться висновок, що ніяких передумов і, тим більше, підстав не 

існує для виділення в системі права України самостійної галузі права 

«адміністративно-деліктне право». По-перше, традиційні критерії 
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диференціації права на галузі застаріли і не спрацьовують по відношенню 

до новоутворених сукупностей однорідних норм права (наприклад, 

медичне право), по-друге, відсутні критерії розмежування галузі права, 

підгалузі права і правового інституту (відомо тільки те, що галузь права 

складається з підгалузей права і правових інститутів, а підгалузь права – з 

правових інститутів), по-третє, предмет правового регулювання лежить в 

основі виділення всіх елементів системи права (галузей, її підгалузей, 

правових інститутів), тому він не може бути єдиним критерієм 

диференціації права на галузі. 

Встановлено, що процес виділення підгалузей в системі права носить 

хаотичний характер і позбавлений єдиних критеріїв. В монографії 

обґрунтовується думка, що підгалузі права, в тому числі і підгалузі 

адміністративного права, повинні виділятися за єдиними критеріями і 

таким чином, щоб вони охоплювали собою весь спектр суспільних 

відносин, що входять в предмет адміністративного права України. На таку 

роль сьогодні можуть претендувати три підгалузі адміністративного права 

– адміністративне матеріальне право, адміністративне процедурне право і 

адміністративне процесуальне право. Адміністративно-деліктне право не 

відповідає всім вище переліченим критеріям, а тому не може розглядатись 

в якості підгалузі адміністративного права України.  

З огляду на сучасний рівень розвитку юридичної науки, 

адміністративно-деліктне право слід розглядати як інститут 

адміністративного права. Правові інститути як елементи системи права 

повинні відповідати загальним критеріям диференціації права на 

підсистеми (методу правового регулювання), на галузі (предмету і методу 

правового регулювання), на підгалузі (цілям, предмету і методу правового 

регулювання) та мати свої додаткові критерії. До таких додаткових 

критеріїв відносяться: специфічний набір способів і типів правового 

регулювання, специфіка правового статусу суб’єктів правовідносин. Це 

означає, що адміністративно-деліктне право: 
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– за методом правового регулювання відноситься до системи 

публічного права; 

– за предметом і методом правового регулювання – до системи 

адміністративного права; 

– за цілями, предметом і методом правового регулювання – до 

системи матеріального та процесуального адміністративного права; 

– за цілями, предметом і методом правового регулювання, 

специфічним набором способів і типів правового регулювання, а також за 

специфікою правового статусу суб’єктів правовідносин – до правових 

інститутів адміністративного права України.   

В юридичній літературі представлено багато думок щодо сучасного 

визначення предмету адміністративно-правового регулювання, які можна 

розбити на три групи: 

1) управлінська концепція адміністративного права (О. П. Альохін, 

М. Ю. Козлов, А. П. Шергін). Представники даної концепції стверджують, 

що адміністративне право це галузь права, яка регулює суспільні 

відносини, що складаються в сфері реалізації виконавчої влади 

(державного управління). Управлінська концепція адміністративного права 

має сьогодні багато недоліків, які не дозволяють чітко визначити місце 

адміністративно-деліктних відносин в існуючій системі адміністративних 

відносин. Ці відносини за своєю суттю є не управлінськими, а публічно-

владними відносинами; 

2) публічно-сервісна концепція адміністративного права (В. Б. 

Авер’янов і ін.). Представники даної концепції стверджують, що 

адміністративне право це галузь права, яка регулює окрім інших також 

публічно-сервісні відносини, які і є головними в предметі 

адміністративного права. Саме публічно-сервісні відносини визначають 

сутність сучасного адміністративного права. Не заперечуючи проти 

існування публічно-сервісних відносин в предметі адміністративного 

права, хочемо наголосити, що  публічно-сервісні відносини лише у 
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сукупності з управлінськими і правоохоронними відносинами (без 

встановлення пріоритетів одних над іншими) характеризують сучасне 

адміністративне право України; 

3) поліструктурна концепція адміністративного права (А. С. 

Васильєв, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, М. М. Конін, О. В. Кузьменко, 

С. Г. Стеценко та ін.). Представники даної концепції стверджують, що 

адміністративне право це галузь права, яка регулює в рівній мірі 

управлінські, публічно-сервісні (правозабезпечувальні) та правоохоронні 

відносини. Саме ця концепція набула сьогодні найбільшого свого 

поширення в науковій та навчально-методичній літературі з 

адміністративного права. Але і вона має свої переваги і недоліки. До 

преваг поліструктурної концепції адміністративного права можна віднести 

наступне: 

–  її прибічники намагаються зберегти єдність галузі права, адже 

неодноразово були спроби відірвати від адміністративного права різні його 

частини у вигляді самостійних галузей права з назвами «поліцейське 

право», «адміністративне процесуальне право», «службове право», 

«адміністративне процедурне право», «адміністративно-деліктне право» 

тощо; 

–  її прибічники намагаються замінити категорію «державне 

управління», яка довгий час була системо-утворюючою категорією 

адміністративного права, на нову категорію, яка б пояснювала єдність 

суспільних відносин, що регулюються сьогодні нормами 

адміністративного права; 

–  концепція показує різноманітність суспільних відносин, які 

входять в предмет адміністративного права, що дозволяє кожну з 

виділених груп суспільних відносин досліджувати окремо, підкреслюючи 

її особливості в загальній системі адміністративних суспільних відносин.      

До недоліків поліструктурної концепції адміністративного права 

відносяться: 
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–  важко знайти єдиний критерій (єдину системо-утворюючу 

категорію), на підставі якого (якої) об’єднуються сьогодні 

адміністративно-правові відносини. Запропонована в юридичній літературі 

категорія «публічне адміністрування», на жаль, має ті ж самі вади, що були 

свого часу притаманні поняттю «державне управління».; 

–  адміністративно-деліктні відносини дуже рідко виділяються в 

якості специфічної групи суспільних відносин, що регулює 

адміністративне право. Зазвичай такі відносини включають до групи 

правоохоронних відносин, де поряд з адміністративно-деліктними 

відносинами називають відносини щодо розгляду адміністративними 

судами публічних спорів, відносини щодо застосування заходів 

адміністративного примусу, а також відносини щодо дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців. 

На підставі аналізу різних концепцій адміністративного права та 

аналізу наукових підходів щодо визначення предмету адміністративного 

права пропонуємо в предметі адміністративно-правового регулювання 

виділяти наступні групи суспільних відносин: 1) відносини, які виникають 

у ході зовнішньо-організаційної діяльності органів публічної адміністрації 

(мова йде про правотворчу та правозастосовну діяльність органів 

державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, яка не 

пов’язана з юрисдикційною, контрольно-організаційною діяльністю та 

наданням адміністративних послуг); 2) відносини, які складаються у 

процесі внутрішньо-організаційної діяльності в системі органів державної 

виконавчої влади, а також у процесі внутрішньо-організаційної діяльності 

апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, 

установ і організацій (відносини підпорядкування); 3) відносини, що 

виникають у ході реалізації державно-владних повноважень органами 

місцевого самоврядування та організаціями, які були делеговані їм 

державою; 4) відносини, які виникають у ході вступу на публічну службу 

та під час проходження публічної служби; 5) відносини, які виникають у 
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ході реалізації зовнішніх контрольно-організаційних повноважень 

органами публічної адміністрації; 6) відносини, які виникають у ході 

публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації; 7) 

відносини, які виникають у ході реалізації юрисдикції адміністративних 

судів; 8) відносини, які виникають під час притягнення публічних 

службовців до дисциплінарної відповідальності; 9) відносини, які 

виникають з приводу застосування заходів адміністративного 

попередження, адміністративного припинення і адміністративних санкцій, 

які не відносяться до системи заходів адміністративної відповідальності та 

заходів процесуального забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення; 10) відносини, які виникають з приводу 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності (адміністративно-

деліктні відносини). 

Такої ж деталізації потребують сьогодні суспільні відносини, які 

регулюються адміністративно-деліктним правом. На нашу думку, в 

предметі адміністративно-деліктного права необхідно виділяти наступні 

матеріальні суспільні відносини:  

1) які виникають у зв’язку із встановленням підстав адміністративної 

відповідальності;  

2) які виникають у зв’язку із визначенням видів адміністративних 

стягнень та виконанням додаткових умов їх застосування;  

3) які виникають у зв’язку із визначенням статусу суб’єкта 

адміністративної відповідальності;  

4) які виникають у зв’язку із застосуванням обставин, що 

виключають адміністративну відповідальність;  

5) які виникають у зв’язку із звільненням особи від адміністративної 

відповідальності та застосуванням до неї інших заходів державного 

примусу чи заходів морального впливу;  

6) які виникають у зв’язку із призначенням заходів впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх та виконанням додаткових умов їх 
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застосування;  

7) які виникають у зв’язку із накладенням на особу додаткових 

зобов’язань, наприклад, направлення на проходження програми для особи, 

яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі (ст. 39-1 

КУпАП) чи накладення обов’язку відшкодувати майнову шкоду, заподіяну 

правопорушником в результаті вчинення адміністративного проступку (ст. 

40 КУпАП);  

8) які виникають у зв’язку із дотриманням загальних правил 

накладення адміністративних стягнень, наприклад, щодо врахування при 

накладенні стягнення характеру вчиненого правопорушення, особи 

порушника, ступеня його вини, його майнового стану, обставини, що 

пом’якшують чи обтяжують відповідальність, і ін. (ст.ст. 33-39 КУпАП);  

9)  які виникають у зв’язку із встановленням підстав відповідальності 

юридичних осіб за нормами адміністративного законодавства, а також у 

зв’язку із дотриманням загальних правил накладення санкцій до 

юридичних осіб.  

 В предметі адміністративно-деліктного права необхідно виділяти 

наступні процесуальні суспільні відносини: 1) які виникають у зв’язку із 

порушенням справи про адміністративне правопорушення; 2) які 

виникають у зв’язку із застосуванням заходів процесуально-

забезпечувального характеру; 3) які виникають у зв’язку із розглядом 

справи органами адміністративної юрисдикції та їх посадовими особами; 

4) які виникають у зв’язку із визначенням процесуального статусу 

учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення; 5) 

які виникають у зв’язку із переглядом постанови по справі; 6) які 

виникають у зв’язку із виконанням постанови про накладення 

адміністративного стягнення. 

Запропонований вище перелік матеріальних і процесуальних 

суспільних відносин, по-перше, деталізує предмет адміністративно-

деліктного права, по-друге, допомагає визначитись з ознаками, які 
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об’єднують та відрізняють адміністративні і адміністративно-деліктні 

відносини, по-третє, розкриває функціональне призначення 

адміністративно-деліктного права як в системі права України, так і в 

системі адміністративного права.  

В монографії метод адміністративно-деліктного правового 

регулювання розглядається як сукупність правового інструментарію (в 

основному способів і типів правового регулювання), за допомогою якого 

адміністративно-деліктне право здійснює цільовий вплив на відповідну 

групу суспільних відносин.  

При адміністративно-деліктному правовому регулюванні 

використовуються всі способи правового регулювання, тобто і 

зобов’язання, і дозволи, і заборони. При закріпленні повноважень органів 

адміністративної юрисдикції адміністративно-деліктне право використовує 

специфічний спосіб правового регулювання, який можна визначити як 

зобов’язально-дозвільний (компетенційний) спосіб; 

Зобов’язання як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання є доволі розповсюдженим явищем як матеріальній, так і 

процесуальній частинах КУпАП.  

Дозволи як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання не використовуються в матеріальній частині 

адміністративно-деліктного права, але часто використовуються в його 

процесуальній частині.  

Заборони як спосіб адміністративно-деліктного правового 

регулювання використовуються в основному в матеріальній частині 

адміністративно-деліктного права, тоді як процесуальна частина, окрім 

поодиноких випадків, не знайома з таким способом правового 

регулювання.  

Відсутність в процесуальній частині адміністративно-деліктного 

права заборон як способів правового регулювання є особливістю 

адміністративно-деліктного права, але важко це назвати його перевагами. 
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Скоріш за все, мова йде про недоліки адміністративно-деліктного 

процесуального правового регулювання. Сучасні процесуальні галузі 

України пішли шляхом більш широкого використання заборон при 

правовому регулювання суспільних відносин (наприклад, норми КПК 

України).  

В межах адміністративно-деліктного права розповсюдженим типом 

правового регулювання є загальнозаборонний тип правового регулювання, 

який визначається наступним загальним правилом: «Заборонено все, крім 

прямо дозволеного законом». 

Науковці, що займаються проблемами адміністративної 

відповідальності, рідко звертають увагу на особливості правового статусу 

суб’єктів адміністративно-деліктного права. В основному досліджуються 

адміністративно-деліктні відносини через характеристику їх елементів – 

суб’єкта, об’єкта і змісту (Л. В. Коваль, О. М. Крамник, Д. М. Лук’янець і 

ін.), окремо досліджуються процесуальні права і обов’язки учасників 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

юрисдикційні повноваження органів та посадових осіб, тощо.  

Нерідко аналіз статусу суб’єктів адміністративно-деліктного права 

підміняється характеристикою суб’єкта складу адміністративного 

правопорушення, особливого суб’єкта адміністративної відповідальності 

чи класифікацією органів адміністративної юрисдикції. 

Отже більшість праць з проблем адміністративно-деліктного права 

та адміністративної відповідальності, які представлені в юридичній 

літературі, або взагалі ігнорують правовий статус суб’єктів 

адміністративно-деліктного права, або ж обмежуються його 

фрагментарною характеристикою в контексті розкриття іншого, на їх 

думку, більш важливого питання адміністративно-деліктного права.    

Серед загальних недоліків і проблем, які виникають під час 

дослідження правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктного 

права, можна виділити наступні: 
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по-перше, дуже часто характеристика правового статусу суб’єктів 

адміністративно-деліктних відносин в науковій літературі зводиться до 

характеристики виключно процесуальних прав і обов’язків учасників 

адміністративно-деліктних відносин, забуваючи при цьому про їх 

матеріальні права та обов’язки;  

по-друге, в юридичній літературі точаться дискусії стосовно поняття 

«правовий статус», що ускладнює його використання та характеристику по 

відношенню до суб’єктів адміністративно-деліктного права. 

Обґрунтовується, що до структури статусу суб’єкта адміністративно-

деліктного права слід включати суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

учасників адміністративно-деліктних відносин. При цьому, слід 

враховувати особливості правового статусу суб’єктів матеріального та 

процесуального адміністративно-деліктного права. Лише такий 

диференційований підхід дасть можливість розкрити специфіку правового 

статусу суб’єктів адміністративно-деліктного права. 

Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного права це 

сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, якими наділені 

учасники адміністративно-деліктних відносин.  

Таким чином правовий статус суб’єктів матеріального 

адміністративно-деліктного права це сукупність суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків, якими наділені учасники матеріальних 

адміністративно-деліктних відносин. А правовий статус суб’єктів 

процесуального адміністративно-деліктного права це сукупність 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, якими наділені учасники 

процесуальних адміністративно-деліктних відносин.  

До суб’єктів матеріального адміністративно-деліктного права 

відносяться:  

а) особа, яка вчинила діяння, що підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення. Вона має:  
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– обов’язок понести покарання чи інші обмеження, які пов’язані 

з адміністративною відповідальністю; 

– право вимагати щоб її відповідальність повністю відповідала 

положенням адміністративно-деліктного законодавства.    

б) орган, який вправі від імені держави накладати адміністративні 

стягнення та застосовувати до правопорушника інші санкції, передбачені 

КУпАП. Особливість його правового статусу полягає втому, він має право, 

і в той же час зобов’язаний, притягнути особу до відповідальності за 

вчинене адміністративне правопорушення та застосувати до неї 

адміністративне стягнення чи інші санкції, передбачені КУпАП.  

Суб’єктами процесуального адміністративно-деліктного права є 

особи, які приймають участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення:  

1) особи, які беруть участь у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення (особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілий, законні представники та 

представники, захисник, свідок, експерт, перекладач);  

2) особи, які допомагають адміністративному провадженню (поняті, 

державний виконавець та ін.);  

3) органи та посадові особи, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративне правопорушення та виносити постанови по справі;  

4) органи та посадові особи, які вповноважені складати протокол про 

адміністративні правопорушення;  

5) органи та посадові особи, які вповноважені застосовувати заходи 

забезпечення провадження у справах про адміністративне 

правопорушення;  

6) прокурор як суб’єкт, що здійснює нагляд за виконанням законів 

при провадженні в справах про адміністративні правопорушення.  

В чинному КУпАП дуже низький рівень правової регламентації 

процесуальних прав і обов’язків всіх вище перелічених суб’єктів. Тобто 
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мова йде навіть не про механізми реалізації процесуальних прав і 

обов’язків. В КУпАП, по-перше, відсутні ті процесуальні права і обов’язки 

учасників провадження, які закріплені в положеннях інших нормативно-

правових актів України (наприклад, право на перекладача для свідка чи 

потерпілого), по-друге, частина процесуальних прав і обов’язків 

обумовлена логікою адміністративного провадження, але з якихось причин 

відсутня в положеннях КУпАП (наприклад, право потерпілого подавати 

докази чи обов’язок виявляти повагу до органу (посадової особи), який 

уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення).      

В порівнянні з правовим статусом суб’єктів адміністративного права 

правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного права має наступні 

особливості: 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права не реалізують права 

і обов’язки в межах внутрішньо-організаційної, правотворчої та публічно-

сервісної діяльності органів виконавчої влади, як це притаманно взагалі 

суб’єктам адміністративного права; 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права не реалізують права 

і обов’язки у ході вступу на публічну службу та під час проходження 

публічної служби, як це притаманно взагалі суб’єктам адміністративного 

права; 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права не реалізують права 

і обов’язки у межах адміністративного судочинства, як це притаманно 

взагалі суб’єктам адміністративного права; 

– суб’єкти адміністративно-деліктного права реалізують 

матеріальні і процесуальні права та обов’язки у відносинах, які виникають 

з приводу притягнення осіб до адміністративної відповідальності 

(адміністративно-деліктні відносини).   

Правовий інститут, наука і навчальна дисципліна під назвою 

«адміністративно-деліктне право» мають тісний зв’язок, який проявляється 

у тому, що: 
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– навчальна дисципліна формується на підставі досягнень науки 

та з врахуванням положень  чинного законодавства; 

– наука, з одного боку, є тим орієнтиром, на який оглядається 

законодавець при формулюванні положень нормативно-правових актів, а, з 

іншого – акумулятором знань, які виникають під час реалізації положень 

нормативно правових актів, адже систематизує знання, отримані в 

результаті діяльності суб’єктів правозастосування.  

Наука адміністративно-деліктного права є системою знань про 

адміністративно-деліктне право, адміністративно-деліктні відносини, 

адміністративно-деліктні норми, про історію розвитку та перспективи 

вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства. Серед сучасних 

недоліків науки адміністративно-деліктного права можна назвати наступні: 

1) ця наука в окремих сферах взагалі не розвивається, а в окремих – 

розвивається дуже повільно; 2) в межах цієї науки використовується хибна 

методологія. 

Констатується, що наука адміністративно-деліктного права потребує 

суттєвого переосмислення з врахуванням специфіки суспільних відносин, 

що сформувалися та існують в сучасних умовах. Чисельні намагання 

реформувати адміністративно-деліктне право, на жаль, так і залишились 

лише намаганнями. В адміністративно-деліктному правовому регулюванні 

і в науці адміністративно-деліктного права намітився «період застою», 

коли сутність правового регулювання та напрями наукової думки довгий 

час не змінюються та зберігають в собі пережитки радянського 

адміністративного права.    

Адміністративно-деліктне право як навчальна дисципліна являє 

собою навчальний курс, передбачений для студентів закладів вищої освіти 

юридичного спрямування. При характеристиці навчального курсу 

«Адміністративно-деліктне право» можна звернути увагу на декілька 

проблем, які є сьогодні в юридичній освіті:  
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1) адміністративно-деліктне право як самостійна навчальна 

дисципліна читається не у всіх закладах вищої освіти юридичної 

спрямованості;  

2) внутрішня структура адміністративно-деліктного права як 

навчальної дисципліни до сих пір не визначена.     

Підсумовуючи проведений аналіз структури навчальної дисципліни 

«Адміністративно-деліктне право» хочемо зазначити наступне: 

по-перше, в її структурі обов’язково слід виділяти два структурних 

елементи матеріальне та процесуальне адміністративно-деліктне право, 

кожен з яких має свої особливості та специфіку викладання у закладах 

вищої освіти; 

по-друге, матеріальне адміністративно-деліктне право повинне 

складатись з двох структурних елементів – Загальної і Особливої частин. 

Загальною частиною охоплюються питання, пов’язані з розкриттям змісту 

понять «підстави адміністративної відповідальності», «адміністративне 

правопорушення», «адміністративна відповідальність», «склад 

адміністративного правопорушення», «адміністративне стягнення», 

обставини, що виключають адміністративну відповідальність, тощо. 

Особлива ж частина акумулює знання щодо складів адміністративних 

правопорушень, які в залежності від об’єкту посягання розподілені по 

главам Особливої частини КУпАП; 

по-третє, процесуальне адміністративно-деліктне право повинне теж 

складатись з двох структурних елементів – Загальної і Особливої частин.  

Загальною частиною повинні охоплюватись питання, пов’язані з 

розкриттям системи органів, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, а також питання, пов’язані з 

характеристикою завдань, принципів і стадій провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, доказів і доказування, процесуальної 

форми, тощо.  
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Особлива ж частина процесуального адміністративно-деліктного 

права повинна акумулювати знання щодо характеристики особливостей 

адміністративного розслідування, розгляду справи та процедури винесення 

постанови по справі, перегляду постанов про адміністративні 

правопорушення, виконання постанов про накладення адміністративного 

стягнення, знання стосовно підстав та порядку застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

тощо.    
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РОЗДІЛ 2. 

ФУНКЦІЯ ПРАВА В ЮРИДИЧНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ 

 

2.1 Функція як категорія юридичної науки 

 

Функції будь-якого державно-правового явища (держави, 

державного органу, галузі права, юридичної відповідальності, тощо) 

допомагають, поряд з його ознаками і критеріями класифікації на види, 

розкрити і уточнити сутність даного державно-правового явища. Саме 

тому поняттю «функція» в юридичній літературі приділяється так багато 

уваги.  

Однак слід зазначити, що в кожному конкретному випадку, в 

кожному окремому дослідженні і по відношенню до конкретного 

державно-правового явища поняття «функція» набуває свого специфічного 

значення. З одного боку, це допомагає розкрити сутність явищ, які 

вивчаються і досліджуються юридичною наукою, але, з іншого, – 

ускладнює розуміння і використання категорії «функція» в юридичній 

науці і правотворчій сфері.   

Адміністративно-деліктне право сьогодні є частиною 

адміністративного права України. Разом з тим, щоб розкрити сутність 

адміністративно-деліктного права, необхідно звертатися не тільки до таких 

традиційних детермінантів юридичної науки як предмет і метод правового 

регулювання, а й до поняття «функція права». Саме це поняття, допомагає 

не тільки розмежувати сфери суспільних відносин між елементами 

системи права і розкрити специфіку правового впливу на них, а й показати 

зв’язки, що склалися в системі права між її елементами (галузями, 

підгалузями та правовими інститутами). 

Розгляд загальної проблематики щодо поняття «функція» та 

визначення сфер використання даного терміну є важливим для вирішення 

теоретичних проблем науки адміністративного права в цій сфері, а також 
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уточнення системи функцій сучасного адміністративно-деліктного права 

України. 

Перш ніж розпочати аналіз наукових досліджень функцій права, 

представлених в юридичній літературі, звернемо увагу на декілька 

важливих моментів, які яскраво демонструють існуючу проблематику у цій 

сфері.  

По-перше, поняття «функція» є багатозначним за змістом. Якщо 

звернутися до спеціалізованої літератури, то поняття «функція» 

вживається як: 

1. Величина, яка змінюється зі зміною незалежної змінної величини 

(аргументу). В цьому сенсі поняття «функція» використовується в 

математиці [291, с. 912; 41, с. 1436].        

2. Призначення, роль кого- чи чого-небудь. В такому сенсі поняття 

«функція» застосовується переважно у соціології та політології, тобто як 

роль, яку виконує певний соціальний інститут щодо суспільства 

(наприклад, політичні партії, сім’я тощо). Так під функціями політичних 

партій у політології розуміють їх суспільно-корисну роль і ті специфічні 

завдання, які партії вирішують в процесі своєї діяльності по реалізації 

своїх програмних цілей [212, с. 144-152]. В теорії державного управління 

під функціями державного управління розуміється роль, яку виконує 

державний апарат (керуюча система держави або її елементи) для того, 

щоб спонукати, направити, організувати суспільну життєдіяльність 

(керовані державою об’єкти), впливати на неї для досягнення поставлених 

цілей [57, с. 28].  

В юридичній літературі теж можна зустріти випадки використання 

терміну «функція» у схожому значенні. Наприклад, функції способу 

вчинення злочину визначають як значення та роль, яку відіграє спосіб під 

час криміналізації діяння, при кваліфікації протиправного діяння, а також 

під час визначення судом міри покарання, що буде застосована до 

злочинця [208, с. 28-30]. Функції правопорядку – це та роль, яку 
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правопорядок виконує в правовій системі суспільства, в державному 

конституційному порядку, в режимі демократії [195, с. 199-200].     

3. Робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності. У такому 

значенні поняття «функція» доволі розповсюджене у біології, теорії 

державного управління та юриспруденції [195, с. 52; 271, с. 33; 291, с. 912; 

41, с. 1436]. Так в біології – це специфічна діяльність органу чи організму 

(функція руки, щитовидної залози і ін.), в теорії державного управління 

поняття «функція» допомагає розкрити особливості діяльності як в цілому 

держави, так і окремих її структурних елементів (державних органів та їх 

посадових осіб), а у юриспруденції цей термін досить широко 

використовується при характеристиці діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоуправління. Наприклад, ст. 2 Закону України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 року закріплює перелік наступних 

функцій прокуратури:  

1) підтримання державного обвинувачення в суді;  

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законодавством;  

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;  

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян [236]. 

4. Напрям дії кого- чи чого-небудь. Тобто характеризується не сама 

діяльність (вплив), а лише напрями, за якими така діяльність (вплив) 

відбувається. Цей підхід є найбільш розповсюдженим у юриспруденції. 

Наприклад, в теорії держави та права функції держави визначаються як 

основні напрямки діяльності держави [194, с. 141], а функції права – як 

основні напрями його впливу на суспільні відносини [298, с. 136].  
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5.  Одночасно є призначенням кого- чи чого-небудь и напрямом дії 

кого- чи чого-небудь. Наприклад, автори монографії «Державне 

управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» за 

загальною редакцією В. Б. Авер’янова зазначають, що функція є втіленням 

групової приналежності тих чи інших дій органів виконавчої влади. Вона 

дає змогу виявити вектор діяльності органу виконавчої влади та очікувані 

результати його публічної діяльності, безпосередньо виражає владно-

організуючу сутність управління, але в жодному разі не є умовою й 

підставою для владного впливу. Владний вплив органи виконавчої влади 

можуть здійснювати лише згідно з наданими повноваженнями та 

поставленими перед ними цілями й завданнями державного управління. 

Таким чином функцію органу виконавчої влади, автори монографії, 

визначають як узагальнюючу характеристику призначення й 

спрямованості дій органу виконавчої влади, спрямованих на досягнення 

об’єктивно обумовлених цілей та завдань державного управління [63, с. 

105-106]. 

Далі, автори монографії за загальною редакцією В. Б. Авер’янова, 

пояснюють, що запропоноване визначення функції органу виконавчої 

влади досить повно характеризує її зміст, адже правильне розуміння 

функцій органу виконавчої влади:  

1) дає змогу чітко відрізняти їх від меж повноважень та способу дії 

органу виконавчої влади і його посадових осіб;  

2) спрямовує орган виконавчої влади на керування у своїй державно- 

владній діяльності повноваженнями, а не загальною та доволі абстрактною 

функцією; спрямовує діяльність органу виконавчої влади у русло 

виконання завдань і цілей його створення та існування; надає можливість 

законодавцеві більш виважено підходити до визначення переліку функцій 

та повноважень органів виконавчої влади у так званих установчих і 

статусних актах, що сприятиме покращенню структури таких актів [63, с. 

105-106].  
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По-друге, поняття «функція» дуже часто вживається як таке, 

що не вимагає свого уточнення і порівняння з іншими суміжними та 

близькими за змістом поняттями (наприклад, з такими поняттями 

як «цілі», «завдання», «способи», «повноваження», «компетенція» і ін.).  

Наведемо кілька прикладів, коли термін «функція» вживається в 

спеціальній літературі або законодавстві, але при цьому не розкривається 

його зміст або ж не уточнюється його співвідношення із суміжними 

поняттями.  

Дивує зміст підручника з загальної теорії права під загальною 

редакцією М. І. Козюбри, в якому виділяються окремими підрозділами 

питання про функції правотворчості і функції тлумачення [92, с. 193, 252], 

але, при цьому, відсутнє визначення функцій як таких. Виходить, що 

студент повинен самостійно вивести визначення функцій правотворчості 

чи функцій тлумачення. З огляду на те, що у всіх науках, в тому числі і в 

межах юридичної науки, існують різні підходи щодо визначення поняття 

«функція» (які були представлені вище), студент так і не зрозуміє, функції 

правотворчості – це або основні напрями діяльності (впливу) суб’єктів 

правотворчості, або роль, яку правотворчість відіграє у системі інших 

видів діяльності держави, чи взагалі мова йде про щось інше. Вважаємо, 

що такий підхід є неприпустимим, адже наукова термінологія та 

методологія є не тільки першоосновою успішних наукових досліджень, 

базою для розвитку правотворчої і правозастосовної діяльності, а й 

основою для фахової підготовки правників у відповідності до стандартів 

вищої освіти. А тому підручники та навчальні посібники (особливо 

надруковані під егідою ОБСЄ) повинні містити визначення тих понять, які 

задекларовані у назвах розділів та підрозділів навчальної літератури, 

навіть якщо ці визначення будуть дискусійними та не однозначно 

сприйматися науковою спільнотою.  

Багатозначність терміну «функція» негативно позначається і на 

правотворчій діяльності. Наприклад, з середини 90-х років минулого 
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століття і приблизно до 2011 року в підзаконних нормативно-правових 

актах України, які визначали повноваження міністерств, поняття функція 

доволі широко використовувалось. Для обґрунтування висловленої думки, 

пропонуємо прослідкувати зміни змісту підзаконних актів, які 

регламентували повноваження Міністерства оборони України. Це 

міністерство є одним із небагатьох, яке не змінювало своєї назви. Отже за 

роки незалежності України було затверджено п’ять Положень 

Міністерства оборони України.  

 Положення «Про Міністерство оборони України» від 13.06.1994 

року [233], від 21.08.1997 року [224] та від 03.08.2006 року [221] чітко 

закріплювали в окремих пунктах перелік завдань (п. 3), функцій (п. 4) та 

прав міністерства (п. 5).  

 А от Положення «Про Міністерство оборони України» від 

06.04.2011 року [232] та від 26.11.2014 року [223] чітко закріплюють лише 

перелік завдань (п. 3), повноважень (п. 4) та прав міністерства (п. 6). У 

пункті 5 Положення дається характеристика якогось елементу компетенції 

міністерства, але це робиться без використання його назви. Цей пункт 

Положення починається словами:  «Міноборони з метою організації своєї 

діяльності…». Далі ж йде перелік компетенційних характеристик, які не 

мають назви. Якщо суб’єкт правотворчої діяльності хотів у пункті 5 

Положення закріпити перелік функцій міністерства, то про це слід було 

чітко прописати в нормативно-правовому акті. Як це, наприклад, було 

зроблено в попередніх Положення Міністерства оборони України. Якщо ж 

суб’єкт правотворчої діяльності хотів у пункті 5 Положення дати перелік 

не функцій міністерства, а інших елементів його компетенції, то про це 

теж слід було заявити в нормативно-правовому акті. Сьогодні ж можна 

лише догадуватись, що в пункті 5 Положення «Про Міністерство оборони 

України» йде мова про функціх міністерства.  

Частково, той хаос, який сьогодні існує в юриспруденції щодо 

використання поняття «функція», спробували пояснити автори підручника 
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з теорії держави та права під редакцією М. М. Рассолова, В. О. Лучіна, Б. 

С. Ебзеєва. Вони зазначають, що поняття «функція», як і багато інших 

соціологічних понять, було запозичене у інших наук, математики і фізики. 

Але властивість юридичної мови полягає в тому, що вона запозичуючи 

чужі поняття – наповнює їх своїм змістом, який іноді зрозумілий лише для 

вузького кола спеціалістів, в першу чергу, для юристів. При цьому зміст 

поняття іноді втрачає зв’язок з первинним визначенням. Саме це, на думку 

М. М. Рассолова, В. О. Лучіна, Б. С. Ебзеєва, і відбулося з поняттям 

«функція» в юридичній науці [295, с. 93]. 

Не виходить використати в цьому питанні і напрацювання теорії 

систем. Теорія систем є загальнотеоретичним підходом, заснованим на 

методах діалектики, використанні знань філософії, прикладної математики, 

теорій пізнання та інших наукових дисциплін. Наприклад, у відповідності 

до теорії систем існує декілька критеріїв класифікації систем: в залежності 

від матеріалу, з якого вони створені (матеріальні і ідеальні); за складністю 

взаємозв’язків між елементами системи (живі і неживі); в залежності від 

принципів поведінки (матеріальні, гомеостатичні, вирішуючі без 

передбачення, здатні передбачувати, рефлексивні); за ступенем 

організованості (добре організовані, погано організовані і 

самоорганізуючі); за характером цілей (системи, призначені для певної 

цілі, і системи, які здатні самі обирати ціль і до неї прагнути); за формою 

(малі, середні, великі і складні); за характером зв’язку з навколишнім 

середовищем (відкриті і закриті) [280, с. 25-26]. На жаль, теорія систем, яка 

досліджує сукупність систем різної складності й різного рівня, які 

взаємодіють між собою, не пропонує сьогодні якихось загальних підходів 

щодо характеристики систем, складові елементи яких, при певних 

обставинах, можна розглядати в якості самостійних систем. 

Цікаві думки з цього приводу висловлює в докторській дисертації Р. 

С. Мельник. Він при характеристиці системи адміністративного права 

зазначає, що система – це цілісний комплекс відмежованих, 
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взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним елементів, який утворює 

особливу єдність із середовищем та є одночасно елементом системи більш 

високого порядку [141, с. 19-20]. Тобто правове явище одночасно: 1) є 

системою, яка складається із різних елементів; 2) є елементом системи 

більш високого порядку. Наприклад, якщо говорити про адміністративно-

деліктне право, то його можна представити у вигляді системи, яка 

складається і підінститутів, а також у вигляді елементу більш загальної 

системи, наприклад, системи адміністративного права чи системи права 

України.  

Якщо існують системи у вигляді елементів більш загальної системи, 

які в свою чергу контактують із зовнішнім середовищем, то зрозуміло, що 

обов’язково виникне питання щодо функцій такої системи, які вона 

реалізує в середині більш загальної системи, так і зовні, контактуючи із 

зовнішнім середовищем.  

Слід зазначити, що на цей аспект деякі представники теорії права 

звернули увагу. Так, Т. М. Радько вважає, термін «функція» є прийнятним 

для характеристики будь-яких динамічних структур, що обумовлено 

специфікою пізнавальних завдань тих наук, в яких використовується цей 

термін (математика, біологія, соціологія, юриспруденція). Але, так чи 

інакше, в більшості випадків з функцією пов’язується цілеспрямований 

вибірковий вплив системи (структури, цілого) на певні сфери зовнішнього 

середовища [195, с. 52]. Цю позицію частково підтримує І. М. Ситар, який 

зазначає, що поняття «функція» є найбільш розповсюдженим у філософії, 

де воно трактується як поняття, в якому фіксується стійкий спосіб 

активного взаємовідношення речей. Тому зміна в одних речах 

супроводжується змінами в інших [271, с. 33].  

Але при цьому, І. М. Ситар констатує, що у функції реалізуються 

потенції сутності речі в залежності від умов існування, а характер функції 

визначається природою її елементів та їхніми структурними 

взаємозв’язками. Тобто структура і функція тісно пов’язані між собою, 
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адже від типу структури залежить і тип функції, яку така структура буде 

реалізовувати. Разом з тим, продовжує І. М. Ситар, ця структура в певних 

межах може характеризуватися відносно різними функціями, як і дана 

функція може виступати способом діяння для декількох елементів 

структури [271, с. 33; 307, с. 75]. Саме тому І. М. Ситар наголошує на тому, 

що адекватне розуміння категорії «функція» можливе лише в межах 

системного підходу, який вимагає розкриття внутрішньої взаємодії в 

об’єктах і взаємодії об’єктів між собою як систем, що складаються із 

елементів, які мають структуру і виконують певні функції. 

Системний підхід широко використовується у природних науках, де в 

якості об’єктів дослідження виступають предмети матеріального світу. З 70-

х років минулого століття системний підхід набув широкого використання і 

в юридичній науці. Так, А. С. Ворончихин зазначає, що системний підхід 

не обмежується матеріальними об’єднаннями у фізиці, біології та інших 

природних науках та може бути застосований також до об’єднань, які є 

частково нематеріальними та дуже гетерогенними [48, с. 4]. Разом з тим, 

слід зазначити, що використання системного підходу в праві іноді 

критикувалося. Зазначалося, що його слід використовувати дуже обережно, 

виважено та з певними обмеженнями [112, с. 62-71; 18, с. 35-37].    

 Сьогодні ж більшість науковців визнають той факт, що системний 

підхід є перспективним методом вивчення правової дійсності, способом 

переходу від досистемних досліджень до досліджень системного 

характеру, спрямованих на синтезування усіх тих знань про правові явища, 

які накопичені протягом минулих етапів становлення та розвитку 

вітчизняної правової науки, для більш глибокого проникнення у 

закономірності розвитку й функціонування права взагалі і його галузей та 

правових інститутів зокрема [141, с. 29; 200, с. 111-121; 142, с. 3-6; 201, с. 

46-51].  

Системний підхід, на думку Л. Б. Тіунової, – це аспект, ракурс 

дослідження, що передбачає розгляд об’єкта як об’ємного, багатогранного 
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явища, що складається з елементів, зв’язки між якими утворюють відносно 

незмінну структуру й забезпечують її цілісність. При цьому вся ця система 

(видова), яка знаходиться в безперервному русі, в розвитку, має певну 

автономію щодо середовища, яке є для даного об’єкта навколишнім 

середовищем, родовою системою [300, с. 53]. Р. С. Мельник зазначає, що 

проблеми, які існують в юридичній науці можуть бути вирішені не інакше 

як за допомогою нового інструментарію. Доктрина права, на яку весь час 

опиралася юридична наука, сьогодні усе частіше дає збої і не спрацьовує. 

Тому є необхідність поглибленого самоаналізу в юридичній науці, а одним 

із способів такого самоаналізу, пов’язаним із виробленням нових 

методологічних напрямів у науці, виступає системний підхід. Системний 

підхід, продовжує Р. С. Мельник, є надзвичайно ефективним під час 

аналізу складних динамічних об’єктів, які володіють багатоякісністю, 

багатомірністю, багатоструктурністю, тобто тих, що мають декілька 

якісних визначеностей, специфічних ліній та закономірностей розвитку. 

Усіма цими ознаками, безперечно, володіє й право [141, с. 16, 25-25].   

 Отже, повертаючись до думок Т. М. Радько та І. М. Ситар, бачимо, 

що Т. М. Радько зв’язав поняття «функція» лише з впливом системи 

(структури, цілого) на певні сфери, які знаходяться поза межами системи у 

зовнішньому середовищі, тоді як, І. М. Ситар пов’язує поняття «функція» 

не тільки з зовнішнім впливом системи (структури, цілого), а й з 

внутрішньою взаємодією елементів, що складають саму систему 

(структуру, ціле). Перший науковець звертає увагу на функції системи в 

цілому, тобто функції, які вона здійснює по відношенню до зовнішнього 

середовища, тоді як другий науковець звертає увагу на те, що кожен 

елемент системи відіграє свої функції в середині системи, сприяючи при 

цьому реалізації загальних функцій системи.  

На перший погляд здається, що це не важливе питання для розкриття 

змісту та видів функцій адміністративно-деліктного права України, але 

хочемо цьому заперечити.  
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По-перше, адміністративно-деліктне право є елементом більш 

загальної системи, а саме, системи адміністративного права (цей факт 

підтримується більшістю науковців-адміністративістів та аргументувався 

нами в попередньому розділі дисертації), по-друге, адміністративно-

деліктне право саме є системою, яка складається з елементів у вигляді 

підінститутів та норм права. Виникає питання: «Про які функції 

адміністративно-деліктного права слід говорити? Про ті, що 

адміністративно-деліктне право відіграє в середині системи 

адміністративного права як один із її елементів чи про ті функції, що 

адміністративно-деліктне право реалізує як цілісна система?». Переконані, 

в тому, що функції одного і того ж явища дійсності як елементу системи і 

як цілісної системи не можуть і не повинні повністю збігатись. Приведемо 

приклад, який, на нашу думку, яскраво демонструє ці розбіжності? 

Міністерство є центральним органом державної виконавчої влади, яке 

входить в якості елементу в систему органів державної виконавчої влади 

України, і, в той же час, міністерство являє собою систему, яка складається 

із міністра, заступників міністра, державного секретаря міністерства, 

апарату міністерства та інших підпорядкованих підрозділів. Міністерство, 

як один із елементів системи органів державної виконавчої влади, 

забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи 

декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах (це основна їх 

функція як елементів більш загальної системи). Зміст цієї основної функції 

міністерств розкривається через реалізацію великої кількості додаткових 

функцій, а саме: 1) забезпечення в межах повноважень здійснення заходів 

щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті 

Міністерства, в установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління; 2) організація і координація планово-економічної, фінансово-

господарської роботи, забезпечення проведення внутрішнього аудиту, 

забезпечення достовірності бюджетної, бухгалтерської, фінансової, 

статистичної та інших видів звітності, організація та вдосконалення 



216 

 

бухгалтерського обліку; 3) забезпечення ефективного, результативного і 

цільового використання бюджетних коштів, державних фінансових і 

матеріальних ресурсів; 4) усунення недоліків і порушень, виявлених 

органами державного фінансового контролю та правоохоронними 

органами; 5) здійснення добору кадрів в апарат міністерства, на 

підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його 

управління; 6) організація підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників апарату міністерства; 7) здійснення у межах 

повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої 

влади контролю за цільовим використанням державних коштів, 

передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі 

міжнародних; 8) організація розгляду звернень громадян з питань, 

пов’язаних із діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать 

до сфери управління міністерства, а також стосовно актів, які ними 

видаються; 9) забезпечення у порядку, визначеному законодавством, 

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є міністерство; 10) 

організація в міністерстві документування управлінської (організаційно-

розпорядчої) діяльності з метою виконання покладених на нього 

повноважень; 11) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку 

та використання архівних документів, а також інші функції.  

В даному випадку, міністерство, як елемент більш загальної системи, 

реалізує функції, які спрямовані на взаємодію з іншими елементами 

системи органів державної виконавчої влади та на організацію якості своєї 

діяльності у цій системі. 

Якщо ж саме міністерство розглядати як цілісну систему, то його 

основна функція буде полягати у формуванні та реалізації державної 

політики в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України 

сферах. А тому серед додаткових функцій міністерства, як цілісної 

системи, можна виділити наступні: 1) визначає пріоритетні напрями 

розвитку відповідної сфери (оборони, освіти, інфраструктури тощо); 2) 
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забезпечує нормативно-правове регулювання у визначеній сфері; 3) 

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, та розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України 

та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і 

Кабінету Міністрів України; інформує та надає роз’яснення щодо 

здійснення державної політики у відповідній сфері тощо.  

В даному випадку, міністерство, як самодостатня система, реалізує 

функції, які спрямовані на взаємодію із зовнішнім світом, до якого не 

входять елементи системи органів державної виконавчої влади. 

Переносячи ці думки у сферу системи права, можна зробити 

висновок, що адміністративно-деліктне право в середині системи права 

реалізує одні функції, а зовні, як самодостатня система, по відношенню до 

суспільних відносин – інші функції. Наприклад, адміністративне право 

України сьогодні як елемент системи права реалізує дві базові функції – 

регулятивну і охоронну. Адміністративно-деліктне право, як елемент 

системи адміністративного права, забезпечує реалізацію охоронної функції 

в системі права і системі адміністративного права. Якщо ж розглядати 

адміністративно-деліктне право як цілісну систему, яка регулює певну 

групу суспільних відносин, то серед його функцій слід виділяти інші 

функції, які будуть нами обґрунтовуватись в подальших положеннях 

дисертаційного дослідження. Лише зазначимо, що характеристику 

функцій, які реалізуються елементами системи права зовні, не слід зводити 

до регулятивної і охоронної функцій. Перелік функцій, які зовні реалізує, 

наприклад, адміністративне чи адміністративно-деліктне право набагато 

об’ємний, бо саме ці функції додатково розкривають специфіку як 

адміністративно-правового, так і адміністративно-деліктного правового 

регулювання.     

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що: 
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по-перше, термін «функція» не має сьогодні чіткого змістовного 

наповнення в рамках юридичної науки, а тому може набувати різного 

значення в залежності від специфіки тієї сфери, де використовується; 

по-друге, адекватне розуміння категорії «функція» можливо тільки в 

рамках системного підходу, який вимагає розкриття внутрішньої взаємодії 

елементів в системі і взаємодії елементів між собою як самостійних 

систем, що складаються з елементів, які мають структуру і виконують 

певні функції; 

по-третє, як елемент системи адміністративного права 

адміністративно-деліктне право забезпечує реалізацію охоронної функції в 

системі адміністративного права та системі права України.  

 

 

 

2.2 Історія розвитку наукової думки щодо функцій  адміністративного 

права та адміністративно-деліктного права 

 

 

Теорію функцій адміністративного права, як і теорію функцій 

адміністративно-деліктного права, не можна віднести до числа 

розроблених і цьому факту є логічне пояснення. Існує ціла низка 

невирішених теоретичних проблем, які перешкоджають розвитку знань 

про функції адміністративного та адміністративно-деліктного права.  

По-перше, дуже мало уваги в науковій і навчальній літературі 

приділяється функціям адміністративного і адміністративно-деліктного 

права. Перевага в основному надається функціям виконавчої влади, 

точніше кажучи, основним напрямкам державно-управлінської діяльності, 

змістом якої є практична реалізація цієї гілки державної влади [10, с. 262-

264]. Деякі автори взагалі ототожнюють функції адміністративного права і 

функції виконавчої влади [7, с. 46-47].  
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По-друге, в юридичних науках поняття «функція» вживається в 

різних значеннях. Так розглядаються «функції права», «функції державних 

органів», «функції юридичної відповідальності», «функції правових 

договорів», «функції юридичного процесу», «функції юридичної 

практики» і ін. Існуюча тенденція до розширення сфери використання 

поняття «функція» може призвести до того, що з’являться наукові праці, в 

яких будуть розглядатися «функції правовідносин», «функції статті 

закону», «функції адміністративного проступку» та ін. Виникає враження, 

що поняття «функція», втративши своє постійне значення, кожен раз 

наділяється новими властивостями, в залежності від сфери свого 

застосування.     

По-третє, визначити та класифікувати функції адміністративного і 

адміністративно-деліктного права можна лише в тому випадку, коли 

уточнено поняття «адміністративне право» і «адміністративно-деліктне 

право».  На це вже зверталась увага в дисертації (див. : підрозділ 1.2), адже 

адміністративно-деліктне право можна характеризувати як елемент 

системи права України (правовий інститут), як науку та як навчальну 

дисципліну. Таким чином, поняття «функція» кожного разу буде набувати 

свого специфічного змісту, в залежності від того, в якому значені 

використовується поняття «адміністративно-деліктне право».  

Функції адміністративного права  фрагментарно висвітлені в 

науковій та навчально-методичній літературі у працях В. Б. Авер’янова, О. 

Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, Р. А. Калюжного, С. В. 

Ківалова, Ю. М. Козлова, С. В. Пєткова, Ю. М. Старілова та інших вчених 

України і зарубіжжя. Слід підкреслити, що комплексні дослідження з 

цього питання майже відсутні в юридичній літературі. Виключення 

складає дисертаційне дослідження Ю. В. Пирожкової, яка запропонувала 

цікаву концепцію сучасних функцій адміністративного права України 

[211]. Наприклад, Ю. В. Пирожкова зазначає, що дослідження 

функціонального призначення адміністративного права не стало 
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традиційним і для новітньої адміністративно-правової науки, що 

обумовлено наступними факторами: а) відсутні фундаментальні 

безпосередні тематичні дослідження галузевих функцій; б) і до сьогодні 

спостерігається помилкове ототожнення функцій, задач, завдань та мети 

адміністративного права; в) приділяється увага окремим функціям 

адміністративного права із врахуванням вимог часу (прослідковується 

наступна тенденція актуалізації досліджень раніше – охоронна, потім – 

регулятивна, надалі – функція правосуддя, на сучасному етапі – публічно-

сервісна), але ж комплексне системне дослідження функцій 

адміністративного права і до цього часу відсутнє [211, с. 118].  

Отже можна констатувати, що: 

– на галузевому рівні функції адміністративного права 

комплексно були досліджені лише в одній науково-дослідній праці Ю. В. 

Пирожкової; 

– іноді звертається увага на окремі аспекти регулятивної чи 

охоронної функцій адміністративного права, але без поглибленого їх 

аналізу у загальній системі функцій адміністративного права; 

– взагалі відсутнє використання терміну «функція» при 

характеристиці особливостей адміністративно-правового регулювання та 

місця адміністративного права в системі права України. Разом з тим, 

науковці обмежуються поверховою характеристикою цілей, завдань і 

принципів адміністративно-правового регулювання.     

Якщо функції адміністративного права  фрагментарно висвітлені в 

науковій та навчально-методичній літературі України, а також 

досліджувалися в поодиноких комплексних працях науковців України, то 

стосовно функцій адміністративно-деліктного права цього не можна 

сказати. Про функції адміністративно-деліктного права взагалі не йде мова 

в навчально-методичній літературі, а в межах комплексних досліджень це 

питання іноді піднімається науковцями, але у вигляді одного із аргументів 

того, що норми адміністративно-деліктного права спрямовані в основному 
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на охорону існуючих в державі правовідносин. Разом з тим, спробуємо 

дослідити загальні тенденції розвитку наукової думки щодо функцій 

адміністративно-деліктного права.  

Для того щоб уникнути дублювання деяких позицій та висновків 

щодо історії розвитку наукової думки стосовно функцій адміністративного 

права, розглянемо з цього приводу основні положення дисертаційного 

дослідження Ю. В. Пирожкової, яка виділяє чотири основі етапи її 

розвитку:  

1) дореволюційний період (з початку ХХ ст. до 1917 р.) – 

відбувається лише постановка проблеми;  

2) період з 1917 р. до початку 50 рр. ХХ ст. – поява поодиноких 

розробок, присвячених загальним питанням радянського 

адміністративного права, в тому числі і його функціональній складовій;  

3) радянський період розвитку (50 - 80 рр. ХХ ст.) – активізація 

адміністративно-правових доктринальних досліджень в цілому, в тому 

числі і досліджень окремих галузевих функцій;  

4) сучасний етап доктринального дослідження «теорії функцій» 

адміністративного права (з 1991 р. і до сьогодні) [211, с. 119, 122-123].  

Ю. В. Пирожкова сама називає цю класифікацію умовною. 

Пояснюється це тим, що: 

по-перше, у період трансформації поліцейського права в 

адміністративне право (дореволюційний період), а також у період 

формування радянського адміністративного права більше уваги 

приділялось цілям та завданням адміністративно-правового регулювання, а 

також місцю адміністративного права в системі радянського права. 

Функція як категорія адміністративного права не використовувалась в 

навчально-методичній і науковій літературі. Наприклад, Ю. В. Пирожкова, 

аналізуючи праці О. Ф. Євтихієва,  А. І. Єлістратова і С. С. Студенікіна, 

використовує словосполучення «можна припустити». Тобто О. Ф. 

Євтихієв,  А. І. Єлістратов, С. С. Студенікін і інші науковці цього періоду 
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взагалі не використовували у своїх дослідженнях таку категорію як 

«функція адміністративного права» [211, с. 96-97]. Про функціональне 

призначення адміністративного права можна лише догадуватись, якщо в 

цілому проаналізувати думки вище перелічених науковців; 

по-друге, радянський період охарактеризувався і тим, що більшість 

науковців звернула увагу не на функції адміністративного права, а на 

функції державного управління та функції виконавчої влади. По суті 

відбулося зміщення досліджень адміністративно-правових явищ (до яких 

відносяться і функції адміністративного права) в напрямок досліджень 

явищ організаційного і управлінського характеру, які мали безпосереднє 

відношення до теорії державного управління (функції державного 

управління, функції виконавчої влади, тощо). В доктрині 

адміністративного права стали використовувати категоріальний апарат, 

який характеризував не стільки адміністративно-правове регулювання, 

скільки особливості функціонування органів державного управління.     

Таким чином, не піддаючи критиці періодизацію наукової думки 

щодо функцій адміністративного права, яка пропонується в працях Ю. В. 

Пирожкової, хочемо поступово розглянути відомі і представлені в 

юридичній літературі думки щодо функцій адміністративного і 

адміністративно-деліктного права та запропонувати їх авторську 

періодизацію. 

Серед наукових праць радянського періоду, в яких більш ґрунтовно 

розглядалися питання функцій адміністративного права, можна виділити 

праці О. П. Коренєва, Р. С. Павловського і В. А. Юсупова. Аналіз цих 

праць дає загальне уявлення про рівень досліджень функцій 

адміністративного права в радянській доктрині адміністративного права.   

Наприклад, О. П. Коренєв багато праць присвятив визначенню 

змісту, особливостям застосування та систематизації норм радянського 

адміністративного права [107; 106]. В одному із підручників з радянського 

адміністративного права під редакцією О. П. Коренєва зазначається, що 
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норми адміністративного права виконують функцію регулятора суспільних 

відносин, які виникають у межах управлінської, виконавчої та розпорядчої 

діяльності держави. Творча роль норм адміністративного права має свій 

прояв не тільки у регулюванні суспільних відносин, але і у виховному 

впливі на людей [278, c. 16].  

Отже, О. П. Коренєв звів аналіз такої категорії адміністративного 

права як «функція» лише до характеристики функцій норм 

адміністративного права. Це подібно визначенню функції людини, як 

цілісного біологічного організму, через характеристику функцій окремих 

його органів. Людина, як і будь-який живий організм, здійснює наступні 

функції: живлення, дихання, виділення, транспортування речовин, рух, 

ріст, розмноження, розвиток, регуляція процесів тощо. Основні ж функції, 

наприклад, нирок – це виведення продуктів життєдіяльності шляхом 

фільтрації крові та регуляція водно-сольового балансу, кров’яного тиску, 

кровоутворення тощо [38]. Як бачимо, функції цілого організму не 

збігаються з функціями окремих його органів. Теж саме стосується 

функцій адміністративного права і норм адміністративного права. Вони не 

повинні збігатись.   

На некоректність співвідношення функцій права та функцій окремої 

норми права звертають увагу автори академічного курсу з теорії держави 

та права під редакцією М. Н. Марченко. Вони підкреслюють, що функції 

правових норм необхідно відрізняти від основних функцій права. Функція 

норми права – це функція окремої клітини системи права, яка характеризує 

основну функцію не прямо, а опосередковано. Вона підкреслює якусь 

деталь, нюанс в основній функції права. Одна і та ж норма може 

реалізовувати не одну, а декілька функцій. В той же час, як показує 

функціональний аналіз дії правових норм, кожна з них, незалежно від 

галузевої приналежності, виконує в механізмі правового регулювання такі 

функції: державна орієнтація учасників суспільних відносин; державна 
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оцінка різних варіантів поведінки суб’єктів права; цільова функція; 

мотиваційна функція [195, с. 70-74].  

Тобто конкретна адміністративно-правова норма одночасно може 

реалізовувати декілька функцій адміністративного права, наприклад, 

регулятивну, охоронну і виховну функції. В той же час, кожна 

адміністративно-правова норма виконує свої функції як в системі права 

України, так і по відношенню до регульованих нею суспільних відносин.  

Так, орієнтаційна функція адміністративно-правової норми полягає у 

орієнтації поведінки учасників суспільних відносин на досягнення 

позитивних цілей. Забезпечується така орієнтація нормами-приписами, 

нормами-заборонами, нормами-дозволами, нормами-заохоченнями тощо. 

Тобто адміністративно-правова норма завжди містить вказівку на 

односторонньо-вказаний, заборонений, дозволений чи заохочений з боку 

держави варіант поведінки.  

Державна оцінка різних варіантів поведінки суб’єктів права як 

функція адміністративно-правової норми полягає у оцінці поведінки за 

наступними градаціями – «корисна для суспільства поведінка», 

«нейтральна для суспільства поведінка», «шкідлива для суспільства 

поведінка». Тобто ще до вчинення суб’єктом права конкретної поведінки, в 

адміністративно-правових нормах вже міститься оцінка цієї поведінки. 

Якщо така поведінка оцінюється як корисна для суспільства, то в 

адміністративному праві містяться норми-заохочення, які стимулюють 

суб’єкта права здійснювати певні варіанти поведінки. Якщо така поведінка 

оцінюється як шкідлива для суспільства, то в адміністративному праві 

містяться норми-заборони, які передбачають для суб’єкта права санкції у 

вигляді позбавлень матеріального, морального і організаційного характеру. 

І таким чином адміністративно-правова норма застерігає суб’єкта права від 

вчинення небажаної і шкідливої для суспільства поведінки. Якщо ж 

поведінка оцінюється як нейтральна для суспільства, то суб’єкт права на 

свій власний розсуд вирішує здійснювати чи не здійснювати таку 
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поведінку, адже ніяких заохочень чи санкцій до нього не буде застосовано 

за вчинені дії чи поступок.  

Цільова функція адміністративно-правової норми полягає у тому, що 

норма  направляє поведінку суб’єктів права шляхом закріплення в 

правових нормах конкретних цілей. У преамбулі чи положеннях деяких 

нормативно-правових актів закріплюються цілі, які, на думку законодавця, 

повинні бути досягнуті при реалізації норми даного закону чи 

підзаконного акту. Наприклад, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про санкції» 

закріплює, що «з метою захисту національних інтересів, національної 

безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії 

терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення 

порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, 

суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та 

інші обмежувальні заходи (далі - санкції)» [238].  

Мотиваційна функція адміністративно-правової норми полягає у 

тому, що норма формує мотив поведінки суб’єкта права. Такий мотив і є 

рушійною силою вчинення певної поведінки, яка передбачена 

адміністративно-правовою нормою. В залежності від того, який мотив був 

покладений в основу поведінки суб’єкта права (острах покарання, надія на 

отримання нагороди чи іншого виду заохочення, бажання безкорисно 

допомогти суспільству чи державі тощо), так і вчиняються юридично 

значимі поступки – охоче, з бажанням, захоплено, байдуже, з внутрішнім 

протестом чи небажанням.        

Отже, ще раз наголошуємо на тому, що функції адміністративного 

права та функції адміністративно-правової норми не збігаються за змістом, 

а їх ототожнення є методологічною помилкою при дослідженні системи 

адміністративного права України.                            

В іншому підручнику з радянського адміністративного права під 

редакцією  Р. С. Павловського стверджується, що адміністративне право 

реалізує наступні функції: а) підвищення рівня управління 
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адміністративно-політичним будівництвом; б) підвищення ефективності 

зовнішніх зносин, розширення та поглиблення співробітництва із 

соціалістичними країнами; в) боротьба з адміністративними 

правопорушеннями та їх попередження; г) виховання громадян у дусі 

неухильного виконання Конституції СРСР та законів, відповідальності 

перед суспільством [279, c. 14]. Подібний підхід використовувався при 

характеристиці функцій адміністративного права і в інших працях [277, c. 

55; 276, c. 5]. Знову ж таки, автори підручника під редакцією  Р. С. 

Павловського: 

по-перше, за допомогою терміну «функція» характеризують не 

особливості адміністративно-правового впливу на суспільні відносини, а 

результати, які очікуються в сфері управління адміністративно-політичним 

будівництвом після належного адміністративно-правового регулювання. 

Тому і виділяються такі функції як «підвищення рівня управління 

адміністративно-політичним будівництвом» чи «підвищення ефективності 

зовнішніх зносин». Право, як система правових норм (адміністративне 

право в тому числі), взагалі не повинно перейматися питаннями 

підвищення якості чи підвищення ефективності чого-небудь. Воно 

регулює, охороняє, виховує, карає та виконує інші функції тому, що цього 

вимагають суспільні відносини, які постійно розвиваються, 

видозмінюються та зникають. Питання ж підвищення ефективності 

управління чи зовнішніх зносин є лише побічним результатом реалізації 

функцій права взагалі та адміністративного права зокрема та відносяться 

до сфери завдань, що стоять перед адміністративним правом в 

короткостроковій перспективі. До того ж функції права завжди пов’язані з 

досягненням глобальних, постійних, одвічних цілей правового 

регулювання (охорона, захист, виховання, тощо), актуальність яких ніколи 

не зникає, тоді як ефективність публічного управління може в певний 

період розвитку суспільства набути максимального характеру, а тому 
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актуальність підвищення ефективності такого управління може взагалі 

зникнути на певний час з повістки дня суспільства і держави;      

по-друге, автори підручника під редакцією  Р. С. Павловського  

виділяють таку функцію як «боротьба з адміністративними 

правопорушеннями та їх попередження». Можна припустити, що мова йде 

про охоронну функцію адміністративного права в системі права, але ця 

функція розкривається за допомогою лише двох термінів «боротьба» та 

«попередження». Якщо деталізувати в чому проявляються правоохоронні 

властивості адміністративного права щодо суспільних відносин, які воно 

регулює, то необхідно говорити не тільки про каральну функцію (у авторів 

підручника використовується термін «боротьба з адміністративними 

правопорушеннями») чи «профілактичну (превентивну) функцію» (у 

авторів підручника використовується термін «попередження 

адміністративних правопорушень»), а й про обмежувальну і правозахисну 

(процесуальну) функції. До того ж, підручник писався у 1986 році, коли 

вже було систематизовано радянське адміністративно-деліктне 

законодавство, яке містило перелік адміністративних правопорушень та 

передбачало процесуальний порядок притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності.  

Отже автори підручника з радянського адміністративного права під 

редакцією  Р. С. Павловського, з одного боку, відійшли від традиційної 

характеристики двох основних функцій права – регулятивної та охоронної, 

з іншого, – не змогли запропонувати повноцінну систему функцій 

адміністративного права, які ця галузь права, по-перше, реалізує всередині 

системи права, по-друге, зовні по відношенню до однорідної групи 

суспільних відносин.  

Першим з радянських вчених, хто спробував запропонувати своє 

бачення системи функцій адміністративного права був В. А. Юсупов [328]. 

Заслуговують уваги наступні положення його монографії «Теорія 

адміністративного права»: 
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І. В. А. Юсупов зазначає, що на різноманітність функцій права (в 

тому числі і адміністративного права) впливає два критерії – об’єкт 

правового регулювання (вважаємо, що мова йде про сферу суспільних 

відносин, яку потенційно може регулювати адміністративне право і на яку 

безпосередньо та опосередковано здійснюється правовий вплив) та правові 

цілі (тобто цілі адміністративно-правового регулювання). На думку В. А. 

Юсупова, функція адміністративного права це конкретний напрям 

організуючого впливу на управлінські відносини в державному управлінні.  

[328, с. 46–48].  

По-перше, бентежить використання автором поняття «об’єкт 

правового регулювання», адже існує безліч наукових підходів, в яких:  

1) об’єкт і предмет правового регулювання ототожнюються [251];  

2) предмет правового регулювання охоплює собою як складову 

частину об’єкт правового регулювання [257, с. 13];  

3) об’єкт правового регулювання охоплює собою як складову 

частину предмет правового регулювання [191, с. 434-436];  

4) об’єкт правового впливу, сфера і предмет правового регулювання 

розглядаються як поняття, які іноді перекликаються за змістом, але не є 

тотожними [185, с. 270], тощо.  

Наприклад, у одній із публікацій зазначається, що сфера правового 

регулювання це коло тих суспільних відносин, які можуть і повинні 

регулюватися правом. Причому сферу правового регулювання становлять 

як ті суспільні відносини, які вже врегульовані правом, так і ті, які правом 

ще не врегульовані, але можуть і повинні бути ним урегульовані. Об’єкт 

правового впливу це всі суспільні відносини, на які розповсюджується 

його вплив. При цьому, до таких відносин відносяться і ті, які не 

регулюються правом і які не повинні ним регулюватись, але на які 

розповсюджується опосередкований та безцільовий його вплив. Предмет 

же правового регулювання це ті суспільні відносини, на які здійснюється 

реальний організуючий цільовий вплив права [185, с. 270].  
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Якщо вище запропонований підхід щодо співвідношення сфери, 

об’єкту і предмету правового регулювання (впливу) взяти за основу, то 

дійсно слід погодитись з тим, що предмет правового регулювання впливає 

на визначення функцій адміністративного права України. До речі, цей 

аргумент було взято за основу в дисертації Ю. В. Пирожкової, яка через 

аналіз змін, що відбулися в предметі адміністративно-правового 

регулювання, запропонувала оновлену систему функцій адміністративного 

права, адже в результаті трансформації предмету адміністративного права 

в ньому почали виділяти групу публічно-сервісних відносин [211].  

По-друге, у запропонованому визначенні В. А. Юсупова цілі 

адміністративно-правового регулювання чітко відмежовуються від 

функцій адміністративного права. Тобто «цілі адміністративного права» 

самі-по-собі, «функції адміністративного права» самі-по-собі. Такий підхід 

є розповсюдженим в юридичній літературі, але, на нашу думку, не до кінця 

переконливий. Цілі адміністративно-правового регулювання впливають на 

визначення принципів адміністративного права, використовуються при 

визначенні меж адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин, орієнтують законодавця щодо використання максимально 

ефективних методів адміністративно-правового регулювання, впливають 

на визначення статусу суб’єктів адміністративного права (тобто об’єм їх 

прав та обов’язків), тощо. В цьому сенсі цілі адміністративного права 

виступають як самостійний і важливий елемент адміністративно-правового 

регулювання. Разом з тим, коли необхідно розглянути такі поняття як 

«адміністративно-правовий режим» чи «функції адміністративного права», 

то цілі адміністративно-правового регулювання набувають іншого 

(підпорядкованого) значення в більш загальній системі координат. Тобто в 

межах адміністративно-правового режиму та в межах функцій 

адміністративного права цілі адміністративно-правового регулювання 

виступають невід’ємною частиною їх змісту та внутрішньої структури. У 

нашому випадку розкрити зміст функцій адміністративного права не 
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можливо без розкриття змісту цілей адміністративно-правового 

регулювання та визначення їх ролі серед інших змістовних елементів 

функцій адміністративного права – правових засобів реалізації 

поставлених цілей та отриманого у кінцевому рахунку результату. Тобто 

існує два методологічних підходи щодо використання поняття «цілі 

адміністративного права» в науково-дослідних роботах. Перший підхід 

полягає у тому, що цілі адміністративного права розглядаються як 

самостійна і самодостатня категорія адміністративного права, яка 

допомагає розкрити специфіку адміністративно-правового регулювання, а 

другий – у тому, що цілі адміністративного права розкривають зміст 

адміністративно-правових явищ лише у контексті з іншими поняттями, які 

складають зміст цього правового явища. Наприклад, категорія «цілі 

адміністративного права» використовується для розкриття таких понять і 

правових явищ як «адміністративно-правовий режим» та «функції 

адміністративного права».     

По-третє, як і інші радянські вчені, В. А. Юсупов розглядав 

адміністративне право як управлінське право, а тому всі відносини, які 

регулювало радянське адміністративне право вчений характеризував як 

управлінські відносини в державному управлінні. Такий підхід до 

предмету адміністративного права змушував науковців узгоджувати 

функції адміністративного права з функціями державного управління та 

функціями виконавчої влади, а тому визначення функції адміністративного 

права як конкретного напряму організуючого впливу на управлінські 

відносини в державному управлінні ідеально вписувалося в радянську 

концепцію адміністративного права.        

ІІ. В. А. Юсупов звертає увагу на те, що функції адміністративного 

права не слід характеризувати виключно як зовнішній прояв права, 

оскільки функції окреслюють його внутрішню обумовленість. Саме це 

стало підставою для поділу функцій на два види:  
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1) потенційні, які завжди пов’язані з метою та є цільовими 

функціями правової системи (наприклад, організація управлінських 

відносин, інформаційні, охоронні, заохочувальні, соціально-моральні);  

2) реальні, які проявляються як специфічна форма взаємодії 

елементів системи адміністративного права і які можуть не 

обумовлюватися метою правової системи або її окремого компоненту – 

нормами, правозастосовним актом, суб’єктивним правом чи юридичним 

обов’язком (наприклад, забезпечення ефективної діяльності органів 

держаної влади, взаємодії з нормами інших галузей права) [328, с. 46–66].   

По-перше, при аналізі положень монографії В. А. Юсупова «Теорія 

адміністративного права» складається враження, що вчений заплутався в 

юридичній термінології, а тому довільно тлумачить зміст певних категорій 

адміністративного права та використовує їх в маніпулятивній формі.  

Починаючи аргументувати свою позицію В. А. Юсупов пояснює, що 

право та суспільні відносини, яке воно регулює, є єдиною соціальною 

системою, яка в процесі реалізації функцій проявляє не тільки свою 

сутність, але й реалізує потенційні можливості. Потім стверджується, що 

функції окреслюють внутрішню обумовленість адміністративного права, 

впливаючи на «енергію» норм, правозастосовних актів, суб’єктивних прав 

та обов’язків учасників адміністративних правовідносин, їх потенційні 

організаційні можливості. Закінчує В. А. Юсупов свої міркування тим, що 

функціонування права можна розглядати як використання 

запрограмованих потенційних можливостей правової системи та розподіл 

функцій права на потенційні і реальні [328, с. 46-55].   

Виникає доречне питання: «Про яку систему в кінцевому рахунку 

йде мова – про соціальну систему, систему права (в тому числі і систему 

адміністративного права), про правову систему чи взагалі про механізм 

правового регулювання?». Тобто в межах питання, присвяченого функціям 

системи права та системи адміністративного права, В. А. Юсупов 

спромігся поміркувати про функціональне призначення права як системи 
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правових норм, про функції правової системи як комплексу 

взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для 

регулювання суспільних відносин, про функціональне призначення 

елементів, які традиційно відносяться до елементів механізму правового 

регулювання, тощо. При чому, висновки, які були зроблені щодо функцій 

правової системи, В. А. Юсупов використовує на рівні системи права чи на 

рівні характеристики елементів механізму правового регулювання, що на 

нашу думку, призводить до помилкових і хибних кінцевих висновків в 

науково-дослідній роботі. Кожна з перерахованих систем (соціальна 

система, система права, правова система, механізм правового регулювання 

і ін.) має свої функції, які вона реалізує зовні та всередині. І ці функції як 

правило специфічні, а тому не збігаються за змістом.  

По-друге, позитивним у праці В. А. Юсупова є те, що звертається 

увага на існування функцій, які притаманні всій системі, наприклад, 

системі права України, так і функцій, які реалізуються всередині системи 

окремими її елементами, наприклад, адміністративним правом чи 

адміністративно-деліктним правом. Цей висновок є дуже важливим, тому 

що традиційно при характеристиці системи права представники теорії 

держави та права наголошували і сьогодні наголошують, що основними 

функціями права є регулятивна і охоронна. Побоюючись неузгодженості 

між теорією права та теорією адміністративного права, представники 

адміністративного права і процесу дублюють ці положення теорії права і 

продовжують стверджувати, що адміністративне право реалізує 

регулятивну та охоронну функції. При цьому, не намагаючись розібратись 

у тому, які функції адміністративне право відіграє у системі права як 

невід’ємний його елемент, а які функції адміністративне право реалізує 

зовні як система, яка складається з підгалузей права, правових інститутів 

та адміністративно-правових норм.                       

Отже, монографію В. А. Юсупова «Теорія адміністративного права» 

з впевненістю можна віднести до тих праць, в яких вперше на 
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теоретичному рівні пропонувалась авторська концепція функцій 

адміністративного права, але, на жаль, вплив теорії радянського 

адміністративного права та невизначеність автора зі змістом термінології, 

яка була покладена в дослідження, нівелювали більшість висновків 

вченого щодо змісту та класифікації функцій адміністративного права для 

сучасного адміністративного права.     

Отже аналіз праць радянських науковців, які частково торкалися 

питань визначення змісту і видів функцій адміністративного права, 

показують, що вони:  

– обмежували свої дослідження функціями адміністративно-

правової норми, не розуміючи, що функції адміністративного права як 

цілісної системи повинні відрізнятись від функцій адміністративно-

правової норми як елементу цієї системи (О. П. Коренєв і ін.); 

– намагалися відійти від традиційної характеристики двох 

основних функцій права – регулятивної та охоронної, шляхом визначення 

особливостей предмету адміністративно-правового регулювання (мова йде 

про суспільні відносини, які складаються в сфері реалізації державного 

управління), але, при цьому, так і не запропонували цілісну і обґрунтовану 

систему функцій адміністративного права (Р. С. Павловський і ін.); 

– звертали увагу на існування функцій, які притаманні всій 

системі адміністративного права, і функцій, які реалізуються всередині 

системи окремими її елементами (правовими інститутами, 

адміністративно-правовими нормами і ін.), але при цьому пропонувалась 

авторська концепція функцій адміністративного права, яка, по-перше, 

попала під негативний вплив теорії радянського адміністративного права 

(до предмету адміністративного права відносились суспільні відносини, які 

складаються в сфері реалізації державного управління) і, по-друге, мала 

суттєві науково-методологічні вади – неузгодженість термінології, 

безпідставне використання висновків, які були зроблені на основі аналізу 

одних правових явищ, стосовно інших адміністративно-правових явищ, 
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тощо (В. А. Юсупов і ін.).      

В період незалежності України функції адміністративного права 

стали більш активно аналізуватися в науковій літературі і висвітлюватись в 

навчально-методичній літературі, але не можна стверджувати, що дана 

тема викликала велику зацікавленість серед науковців та бурхливі 

дискусії. 

Всі визначення функцій адміністративного права та підходи щодо їх 

класифікації, які представлені в юридичній літературі, можна поділити на 

чотири групи. 

Перша група визначень показує, що не відбулося чіткого 

розмежування адміністративно-правового регулювання та державного 

управління (публічного адміністрування) при характеристиці функцій 

адміністративного права.  

Наприклад, С. В. Пєтков у навчальному посібнику «Теорія 

адміністративного права» зазначає, що «функціонувати» значить діяти, 

бути в дії, виконувати обов’язки. Функція управління – це певний напрям 

спеціалізованої діяльності виконавчої влади, зміст якої характеризується 

однорідністю та цільовою спрямованістю. Далі С. В. Пєтков зразу ж 

переходить до класифікації функцій адміністративного права, не 

називаючи при цьому критерії такої класифікації. Він виділяє:  

1) правовиконавчу функцію, яка є юридичною формою реалізації 

виконавчої влади;  

2) правотворчу функцію, яка наділяє суб’єктів виконавчої влади 

повноваженнями з адміністративної нормотворчості;  

3) організаційну функцію, яка визначається організаційним 

характером управлінської діяльності, що постійно підтримується нормами 

адміністративного права;  

4) правоохоронну функцію, яка забезпечує додержання 

встановленого у сфері публічного управління правового режиму та захист 
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законних інтересів і прав усіх учасників регульованих управлінських 

відносин [210, с. 57].  

Доволі стримано стосовно запропонованих «новел» С. В. Петкова 

висловилась Ю. В. Пирожкова: «Не зовсім логічним видається такий підхід 

по відношенню до загальновідомих теоретико-правових конструкцій, а 

також не зрозумілим є виділення функції управління в контексті розгляду 

функцій адміністративного права» [211, с. 112]. Дозволимо собі дещо 

більше критичних зауважень стосовно висловлювань С. В. Пєткова.  

Адміністративне право України з 1991 року постійно еволюціонує. В 

2005 році воно відрізнялося за змістом та призначенням в системі права 

України від того адміністративного права, яке існувало в 1991 році, а в 

2018 році воно суттєво відрізняється він адміністративного права, яке 

існувало в 2005 році. Такі еволюційні процеси обумовлені як 

об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. Переосмисленню 

підлягають не тільки предмет і метод адміністративного права, а також 

похідні від них поняття (адміністративно-правові норми, адміністративно-

правові відносини, адміністративні права та обов’язки, тощо), змінюється 

система адміністративного права та його категоріальний апарат. Не 

помічати цього не можливо. Тому дивно дивитися на висновки щодо 

функцій адміністративного права, які: 

по-перше, не враховують різницю між адміністративним правом та 

державним управлінням і підміняють функції адміністративного права 

функціями державного управління; 

по-друге, правотворчість і правозастосування це форми зовнішнього 

прояву діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Вони не можуть розглядатись як функції 

адміністративного права. При характеристиці функцій адміністративного 

права завжди проявляється зв’язок між адміністративно-правовим 

регулюванням та суспільними відносинами, які регулює галузь права, тоді 

як при характеристиці правотворчості чи правозастосування завжди 
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виникає зв’язок між суб’єктом владних повноважень та правовими 

нормами. У першому випадку суб’єкт владних повноважень вправі 

створювати нові, змінювати існуючі та відміняти старі норми права 

(правотворча діяльність), а у другому – суб’єкт владних повноважень 

вправі застосовувати передбачені чинним законодавством правові норми 

(правозастосовна діяльність). На жаль, хаотичне використання 

термінології в науково-дослідних працях з адміністративного права стало 

доволі розповсюдженим явищем сьогодні в Україні, що свідчить про 

спрощення («примітивізацію») наукової діяльності в сучасних умовах.     

Російські науковці і сьогодні намагаються характеризувати функції 

адміністративного права через характеристику предмета адміністративного 

права як суспільних відносин, що складаються у сфері державного 

управління. Це пояснює, чому функції адміністративного права тісно 

переплітаються, а іноді і взагалі ототожнюються в працях російських 

вчених з функціями державного управління. Наприклад, Ю. М. Козлов 

зазначає, що між функціями державного управління і функціями його 

правового регулювання не може бути повного збігу, оскільки мова йде про 

категорії, хоча і тісно пов’язані між собою, але такі, що мають різне 

цільове призначення. Він виділяє наступні функції: 1) правовиконавчу; 2) 

правотворчу; 3) організаційну; 4) координаційну; 5) правоохоронну. На 

відміну від С. В. Пєткова, Ю. М. Козлов аргументує свою позицію 

наступним чином. Регулювати суспільні відносини можна з різними 

цілями. Відповідно адміністративно-правове регулювання може мати різне 

цільове навантаження і різні форми свого прояву. Враховуючи це, можна 

функціональне призначення адміністративного права представити через 

деталізацію регулятивної функції і таким чином отримати необхідне 

уявлення про достатньо різноманітну її реалізацію в реальному житті [91, 

с. 68-70]. Подібний підхід до визначення та класифікації функцій 

адміністративного права можна зустріти і в працях інших науковців 

України [96, c. 108–109; 102, c. 41].   
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Хоча, Ю. М. Козлов і акцентує увагу на тому, що між функціями 

державного управління і функціями його правового регулювання не може 

бути повного збігу, по суті він підміняє функції адміністративного права 

функціями державного управління.    

Специфічний підхід щодо визначення і характеристики функцій 

адміністративного права демонструє А. Б. Агапов в підручнику 

«Адміністративне право» [7]. Він стверджує, що навіть у філологічному 

тлумаченні принципи і функції адміністративного права тісно зв’язані між 

собою. Далі автор характеризує принципи державного управління 

(принцип народовладдя і принцип федералізму) та функції державного 

управління (планування і координація) [7, с. 42-47]. Тобто поняття 

«функції адміністративного права» взагалі не розкривається в параграфі, 

який має назву «Функції і принципи адміністративного права». До того ж 

зміст цього параграфу присвячено не функціям і принципам 

адміністративного права, а функціям і принципам державного управління.  

Друга група визначень, представлених в юридичній літературі, 

показує, що зміст функцій адміністративного права розкривається 

шляхом переліку чи характеристики завдань адміністративного права, 

а іноді взагалі підміняється завданнями адміністративного права.   

Яскравим прикладом такого підходу є концепція функцій 

адміністративного права, запропонована О. П. Альохіним і А. О. 

Кармолицьким у підручнику «Адміністративне право Росії» [19].  

О. П. Альохін і А. О. Кармолицький стверджують, що 

адміністративне право реалізує виключно регулятивну функцію, яка має 

своїм призначенням: а) встановлення адміністративно-правового 

положення громадян; б) правове забезпечення реалізації виконавчої влади; 

в) закріплення і вдосконалення правових основ організації державного 

управління; г) становлення та підвищення ефективності місцевого 

самоуправління; ґ) формування адміністративно-правового положення 

інших суб’єктів; д) регулювання адміністративно-правової охорони і 
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захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів адміністративного 

права [19, с. 18-19].  

На жаль, такий підхід віддаляє від чіткого розуміння місця функцій 

адміністративного права в категоріальному апараті адміністративного 

права поряд з такими поняттями як «цілі адміністративного права» та 

«завдання адміністративного права». То того ж підхід, згідно з яким право 

реалізує виключно регулятивну функцію, яка на кожному рівні системи 

права проявляється по-своєму, потребує додаткової аргументації, яка не 

була представлена у підручнику.  

Ю. А. Тихомиров у підручнику «Курс адміністративного права і 

процесу» зазначає, що адміністративне право реалізує наступні функції:  

1) організація і здійснення державного управління;  

2) державне регулювання;  

3) захист публічних інтересів;  

4) самореалізація прав громадян в сфері державного управління [302, 

с. 77-78].  

Якщо уважно глянути на запропонований перелік, то можна 

помітити, що функцій адміністративного права у ньому немає. Це 

неповний перелік завдань, які стоять сьогодні перед російським 

адміністративним правом.               

   Третя група визначень, представлених в юридичній літературі, 

показує, що зміни в предметі адміністративно-правового регулювання 

та суттєві зміни в категоріальному апараті адміністративного права, 

повернули  представників адміністративного права до традиційних 

підходів, які пропонує теорія права стосовно функцій права. 

 Яскравим прикладом такого підходу є концепція функцій 

адміністративного права, запропонована Д. Д. Галліганом, В. В. 

Полянським і Ю. М. Старіловим в монографії «Адміністративне право: 

історія розвитку і основні сучасні концепції» [51].  
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По-перше, автори, посилаючись на працю В. А. Юсупова, 

стверджують, що «функціонування» адміністративного права можна 

визначити як реалізацію запрограмованих потенційних можливостей 

правової системи [51, с. 84]. Категорії «функціонування» і «функція» 

мають специфічні сфери використання, які як правило не перетинаються. 

Наприклад, функціонування організації – це поточна робота організації, 

яка необхідна для продовження її життєдіяльності та досягнення цілей, які 

були передбачені при створені такої організації. Тобто функціонування 

організації не завжди пов’язується виключно з реалізацією функцій, які 

були покладені на організацію чинним законодавством чи установчими 

документами. Тому з застереженням відносимося до використання терміну 

«функціонування» при характеристиці системи права, системи 

адміністративного права та місця адміністративного права в системі права 

України.  

По-друге, Д. Д. Галліган, В. В. Полянський і Ю. М. Старілов, 

дублюючи традиційні положення теорії права щодо функцій права, 

пропонують виділяти дві функції адміністративного права: регулятивну і 

охоронну [51, с. 85]. Тобто автори ігнорують можливість існування в 

системі права інших функцій, які, наприклад, притаманні окремим її 

елементам, серед яких особливе місце посідає адміністративне право. І це 

дивно, бо погоджуючись з В. А. Юсуповим в тому, що функції 

адміністративного права є запрограмованими реалізаціями потенційних 

можливостей правової системи, Д. Д. Галліган, В. В. Полянський і Ю. М. 

Старілов не погоджуються з ним в тому, що кожному рівню системи 

притаманні свої функції. Тобто праву як системі правових норм 

притаманні одні функції, адміністративному праву як елементу системи 

права – другі, а окремій адміністративно-правовій нормі – треті функції.  

По-третє, приємно, що автори монографії «Адміністративне право: 

історія розвитку і основні сучасні концепції», критикуючи думки Ю. А. 

Тихомирова, зазначають: «Якщо під функціями адміністративного права 
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розуміти основні напрями адміністративно-правового впливу на 

управлінські відносини, то зазначені положення (мається на увазі 

класифікація функцій адміністративного права, які запропонував Ю. А. 

Тихомиров) в більшій мірі відносяться до завдань адміністративного права 

чи до функцій державного управління [51, с. 85-86]. Тобто звертається 

увага на необхідність розмежування між собою функцій адміністративного 

права та функцій державного управління (публічного адміністрування) і на 

необхідність порівняльної характеристики завдань і функцій 

адміністративного права.    

 Четверта група визначень, представлених в юридичній 

літературі, показує, що з’явилися перші комплексні праці, присвячені 

функціям адміністративного права, які, по-перше, враховують сучасні 

тенденції щодо зміни предмету адміністративно-правового 

регулювання та трансформації адміністративного права, по-друге, 

користуються оновленим категоріальним апаратом 

адміністративного права, в якому зайняли важливе місце такі 

поняття, як «публічно-сервісні відносини», «адміністративні послуги», 

«публічне адміністрування» та інші.  

Безперечно до таких праць відноситься дисертаційне дослідження 

Ю. В. Пирожкової «Теорія функцій адміністративного права» [211]. Не 

будемо поглиблюватись в положення даної науково-дослідної роботи, 

адже в подальших положеннях монографії ми постійно будемо до неї 

звертатись. Лише зазначимо, що в дисертації було, по-перше, проведено 

комплексне дослідження функцій адміністративного права з точки зору 

нового розуміння предмету адміністративного права; по-друге, 

пропонується відійти від традиційного тлумачення функції права та 

розглядати функцію адміністративного права як інтегративну категорію із 

специфічними ознаками: обумовленість предметом та системою галузі, 

цілеспрямованість сучасно-перспективного впливу, формальна 

визначеність, системність; по-третє, пропонується розглядати систему 
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функцій адміністративного права як упорядковану сукупності 

структурованих інтегративних елементів та їх зовнішніх і внутрішніх 

зв’язків, в якій можна виділити підсистеми кількох рівнів: перший  рівень 

– базові, власне юридичні функції галузі; другий – загальносоціальні 

галузеві функції; третій рівень – міжгалузеві функції адміністративного 

права [211, с.  10-11]. 

З ключовими положеннями концепції функцій адміністративного 

права, що були запропоновані Ю. В. Пирожковою, можна погоджуватись 

чи ні, але представлена концепція дійсно є результатом комплексної 

науково-дослідної роботи, а тому є логічно структурованою, а висновки 

носять обґрунтований характер.        

До праць, в яких були враховані сучасні тенденції щодо зміни 

предмету адміністративно-правового регулювання та процеси 

трансформації адміністративного права, слід віднести також дисертаційне 

дослідження Є. В. Курінного «Предмет і об’єкт адміністративного права 

України: характеристика категорій в умовах системного реформування» 

[118].  

Наприклад, Є. В. Курінний, запропонував дворівневу архітектонічну 

конструкцію предмета адміністративного права. Він зазначає, що перший 

рівень формують відносини владно-управлінської діяльності, другий – 

відносини адміністративно-правового захисту. Посилаючись на працю В. Б. 

Авер’янова [5, с. 8], він  стверджує, що за допомогою відносин першого 

структурного рівня предмета адміністративного права реалізується 

переважно забезпечувальна функція цієї галузі права, яку можна вважати 

одним із різновидів регулятивної функції адміністративного права, що 

забезпечує реалізацію прав і свобод людини за допомогою владно-

управлінської діяльності [118, с. 103-104]. 

Основу другої складової предмета адміністративного права, на думку 

Є. В. Курінного, утворюють два інститути – адміністративної 

відповідальності та адміністративної юстиції. Відносини, що виникають на 
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базі норм першого інституту, мають переважно каральну спрямованість 

(каральна функція), закріплюючи специфічну форму реагування держави в 

особі її компетентних органів на факт учинення адміністративних 

правопорушень. Адміністративна ж юстиція, на думку Є. В. Курінного, це 

зовсім новий напрямок виконання правозахисної функції адміністративного 

права [118, с. 105]. Ці дві функції вчений розглядає як різновиди охоронної 

функції адміністративного права [118, с. 148].  

На жаль, Є. В. Курінний так і не запропонував цілісну систему 

функцій адміністративного права, згадуючи про них лише у контексті 

розкриття змісту предмету адміністративного права, історії його розвитку та 

трансформації в сучасних умовах державотворення.  

Якщо звернутися до монографічної та навчально-методичної 

літератури з адміністративно-деліктного права, то зразу ж слід зазначити, що 

функції адміністративно-деліктного права ніде не розглядалися як 

самодостатня категорія науки адміністративного права. Разом з тим, в межах 

досліджень адміністративного правопорушення, адміністративної 

відповідальності та провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, термін «функція» доволі широко використовується.  

Наприклад, в юридичній літературі: 

– розповсюдженою є характеристика функцій адміністративної 

відповідальності (А. Б. Агапов, Н. В. Гришина Я. І. Кінаш, М. В. Костів, О. 

І. Миколенко, А. А. Русецький  і ін.) [6, с. 12-13; 59, с. 32; 83, с. 27-28; 145, 

с. 27-33; 130, с. 60; 108, с. 120-130; 244, с. 66-70; 256, с. 54-57];   

– іноді характеризуються функції кодифікації адміністративно-

деліктного законодавства (В. К. Колпаков, О. І. Федоров) [100, с. 333-334; 

309, с. 75-77];  

– в поодиноких працях характеризуються функції способу 

вчинення адміністративного проступку (Я. В. Задорожна) [70, с. 158-167]. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки. 
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В історії розвитку наукової думки щодо функцій  адміністративного 

права пропонуємо виділити наступні етапи:   

Перший етап (з початку ХХ ст. до 50-го року ХХ ст.). Цей етап 

охоплює собою період трансформації поліцейського права в 

адміністративне право (дореволюційний період), а також період 

формування радянського адміністративного права, коли багато уваги 

приділялось цілям та завданням адміністративно-правового регулювання, а 

також місцю адміністративного права в системі радянського права. На 

цьому етапі розвитку наукової думки поняття «функція адміністративного 

права» не використовувалось в навчально-методичній і науковій літературі 

(О. Ф. Євтихієв,  А. І. Єлістратов і С. С. Студенікін і ін.). 

Другий етап (з початку 50-х років ХХ ст. до 1991 року). Цей етап 

характеризується тим, що більшість науковців звернула увагу не на 

функції адміністративного права, а на функції державного управління та 

функції виконавчої влади. По суті відбулося зміщення наукових 

досліджень від адміністративно-правових явищ (до яких відносяться і 

функції адміністративного права) до явищ організаційного і 

управлінського характеру, які мали безпосереднє відношення до теорії 

державного управління (функції державного управління, функції 

виконавчої влади, тощо). В доктрині адміністративного права стали 

використовувати категоріальний апарат, який характеризував не стільки 

адміністративно-правове регулювання, скільки особливості 

функціонування органів державного управління. Разом з тим, в цей період 

з’явилися поодинокі праці, в яких вперше зверталась увага на функції 

адміністративно-правової норми (О. П. Коренєв) та функції 

адміністративного права (Р. С. Павловський, В. А. Юсупов). 

Третій період (з 1991 року і до сьогодні). Цей період 

характеризується тим, що паралельно існує декілька наукових підходів 

щодо визначення функцій адміністративного права, які представлені в 

юридичній літературі:  
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1) функції адміністративного права ототожнюються з функціями 

державного управління, або ж вказується на тісний зв’язок між ними (А. Б. 

Агапов, Ю. М. Козлов, С. В. Пєтков і ін.); 

2) зміст функцій адміністративного права розкривається шляхом 

переліку чи характеристики завдань адміністративного права, а іноді 

взагалі підміняється завданнями адміністративного права (О. П. Альохін, 

А. О. Кармолицький, Ю. А. Тихомиров і ін.);   

3) відбулось повернення до традиційного поділу функцій права на 

регулятивну і охоронну, але з врахуванням змін, що відбулися в предметі 

адміністративно-правового регулювання та в категоріальному апараті 

адміністративного права (Д. Д. Галліган, В. В. Полянський, Ю. М. Старілов 

і ін.); 

4) пропонуються авторські концепції функцій адміністративного 

права, які базуються на сучасному розумінні предмету адміністративно-

правового регулювання, враховують тенденції щодо його трансформації, а 

також використовують оновлений категоріальний апарат 

адміністративного права (В. Б. Авер’янов, Є. В. Курінний, Ю. В. 

Пирожкова і ін.). 

На жаль, стосовно періодизації історії розвитку наукової думки щодо 

функцій  адміністративно-деліктного права, можна зазначити лише 

наступне. Термін «функція» доволі широко використовується в межах 

досліджень адміністративно-деліктних явищ (наприклад, досліджуються 

функції адміністративної відповідальності, функції кодифікації 

адміністративно-деліктного законодавства, функції способу вчинення 

адміністративного проступку), але в юридичній літературі взагалі відсутні 

праці, присвячені комплексному аналізу функції адміністративно-деліктного 

права.    
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2.3 Методологічні підходи до дослідження функцій  адміністративно-

деліктного права 

 

Методологія завжди вважалася важливою частиною філософії і 

теорії держави та права. Наприклад, В. О. Свєтлов зазначає: «Хто володіє 

надійним методом, той знає шлях до істини» [262, с. 3]. На жаль, вивчення 

методології в рамках теорії держави та права сьогодні звелося до простого 

переліку методів наукового пізнання і короткої характеристики їх змісту. 

Тоді як методологія є обов’язковим атрибутом будь-якої науково-дослідної 

праці. Знання методології та правильне її виростання забезпечують 

логічність, переконливість та відносну істинність наукового мислення і 

отриманих результатів. Використання методології дозволить науковцю, 

по-перше, уникнути повторювання помилок, які вже були кимось 

допущені, по-друге, не пропонувати світу досягнення, які вже давно були 

відкриті (винаходити вже кимось винайдене), по-третє, прогнозувати 

майбутній розвиток наукових досліджень у певній сфері знань.  

Хоча реальний процес наукового пізнання здається безперервним і 

погано прогнозованим, в ньому легко виділити регулярно повторюваний 

цикл, який починається з вирішування деякої проблеми і завершується 

постановкою нової наукової проблеми [262, с. 8]. Існування таких проблем 

у юридичній науці свідчить, перш за все, про неспроможність існуючих 

доктринальних положень та галузевих теорій пояснити певні правові 

явища, тенденції, процеси. Такі проблеми сигналізують про певні 

обмеження пояснювальних можливостей юридичної доктрини взагалі чи 

окремої галузевої теорії зокрема.  

Якщо ці теоретичні положення перенести у сферу науки 

адміністративного чи адміністративно-деліктного права, то можна 

констатувати наступне: 

- доктринальні положення науки адміністративного права сьогодні: 

1) не пояснюють зміст та види функцій адміністративного права; 2) не 
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розкривають функціональне призначення галузі в сучасній системі права 

України; 3) не проводять порівняльну характеристику між функціями 

системи права, функціями адміністративного права, функціями окремих 

його правових інститутів та функціями адміністративно-правової норми. 

Поодинокі ж комплексні праці з цього приводу є лише окремими 

авторськими позиціями, тобто результатом використання в межах 

проведеної авторами науково-дослідної роботи певного методологічного 

підходу. Такі авторські позиції є логічно-обґрунтованими, але доволі часто 

дискусійними за змістом, а тому не можуть бути визнані доктринальними 

положеннями науки адміністративного права.  

- відсутність в доктрині адміністративного права загальновизнаних 

знань про функції адміністративного права негативно вплинула на рівень 

досліджень функцій адміністративно-деліктного права. Тобто 

спостерігається ситуація, коли на загальнотеоретичному рівні функції 

системи права України більш-менш досліджені, на галузевому рівні 

функції адміністративного права тільки почали на належному рівні 

досліджуватись, а на рівні правових інститутів та окремих 

адміністративно-правових норм це питання взагалі не досліджується. 

Якщо ж говорити про те, що кожен окремий елемент системи права 

реалізує свої специфічні функції, які не збігаються з функціями системи в 

цілому, то такі дослідження теж знаходяться на початковому етапі і 

сьогодні виступають лише методологічною основою для подальших 

досліджень функцій, які реалізують окремі елементи системи права 

всередині, та функцій, які вони реалізують зовні.         

 Будь-яка проблема науки адміністративного та адміністративно-

деліктного права потребує свого вирішена, але кожен науковець 

самостійно визначається з методологією дослідження, тобто визначається з 

тим, який методологічний підхід буде покладено в основу вирішення 

існуючої проблеми. Цілі, припущення і логічна техніка кожного 

методологічного підходу в значній мірі залежать від світоглядних ідеалів і 
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особистих установок автора науково-дослідної роботи. Відсутність 

методологічного підходу в роботі свідчить про безсистемність викладання 

матеріалу (це стає помітним по структурі роботи чи по невідповідності 

назви підрозділу його реальному змісту), про відсутність наукової 

проблеми, яка вирішується в ході дослідження (тому така робота носить як 

правило описовий характер), про відсутність висновків, які б вирішували 

існуючу проблему (тому така робота перевантажена висновками, які лише 

констатують факт, що існує в реальній правовій дійсності).        

 Наприклад, якщо звернутися до науково-дослідної праці Ю. В. 

Пирожкової «Теорія функцій адміністративного права», то автор в 

підрозділах 1.2 та 2.2 дисертації, зупиняється на характеристиці 

особливостей методологічного підходу, який було покладено в основу 

дослідження. Так в підрозділі 1.2, який називається «Предмет 

адміністративного права як базова категорія для виокремлення галузевих 

функцій», Ю. В. Пирожкова наголошує, що принципове переосмислення 

напрямів подальшого розвитку теорії функцій адміністративного права 

вимагає їх відповідного дослідження з точки зору галузевого предмету, 

який традиційно займає центральне місце у правовій науці, адже функції 

«віддзеркалюють» базові параметри предмету адміністративно-правового 

регулювання, а його модифікація обумовлює трансформацію галузевих 

функцій [211, с. 40-41]. Дослідження еволюції предмету галузі, на думку 

Ю. В. Пирожкової, дозволяє простежити модифікацію її функціонального 

призначення та обумовлює сучасне наукове переосмислення інтегративної 

категорії «функції адміністративного права» саме через призму галузевого 

предмету як базової категорії для їх виокремлення [211, с. 73].  

Дослідивши історію розвитку наукової думки щодо предмету 

адміністративно-правового регулювання, автор змогла віднайти тісний 

зв’язок між змістом предмету галузі та її функціями. На історичних 

прикладах було показано як зміст предмету адміністративно-правового 

регулювання впливав на сприйняття функцій адміністративного права 
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(особливо коли мова йшла про види функцій). Тому логічним бачиться те, 

що серед класифікаційних критеріїв функцій адміністративного права було 

виділено предмет адміністративного права, на підставі чого вдалося 

розширити класифікаційний перелік галузевих функцій і окреслити ресурс 

кожної із них (мова йде про регулятивну, охоронну і процедурну функції).  

В підрозділі 2.2 дисертації, який називається «Система функцій 

адміністративного права», Ю. В. Пирожкова використовує системний 

підхід щодо функцій адміністративного права. Використання цього 

методологічного підходу дозволило зробити висновок, що ієрархічними 

рівнями системи функцій адміністративного права є: підсистема першого 

 рівня – базові юридичні функції галузі: регулятивна, охоронна та 

процедурна; підсистема другого рівня – загальносоціальні: економічна, 

політична, соціально-культурні (ідеологічна, виховна, інформаційна) та 

підсистема третього рівня – міжгалузеві: аналітико-прогностична, 

організаційно-координаційна та синергетична галузеві функції [211, с. 154, 

187].  

Тому логічним бачиться те, що в третьому і четвертому розділах 

дисертаційного дослідження Ю. В. Пирожкова поступово розглядає 

особливості прояву базових та загальносоціальних  функцій 

адміністративного права, тоді як міжгалузеві функції адміністративного 

права в достатній мірі були охарактеризовані в межах вже згаданого нами 

підрозділу 2.2 дисертації [211, с. 175-185, 188, 289].   

Одразу ж хочемо зазначити, що згадані вище два методологічні 

підходи теж використовуються нами при дослідженні функцій 

адміністративно-деліктного права. Саме тому в підрозділі 1.3 дисертації 

так детально розглядається предмет адміністративно-деліктного права, а в 

підрозділах 1.1 і 1.2 – категорія «система права» та місце адміністративно-

деліктного права в системі права України. Переконані, що остаточне 

визначення видів та системи функцій адміністративно-деліктного права, 

залежить від змістовного наповнення поняття «предмет адміністративно-
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деліктного права» та від ролі, яку адміністративно-деліктне право відіграє 

в сучасній системі права України і сучасній системі адміністративного 

права.  

Зазначені вище методологічні підходи дійсно допомагають 

визначитись з видами і системою функцій адміністративно-деліктного 

права, але вони ніяк не відображаються на визначенні змісту функцій 

адміністративно-деліктного права.   

Знову ж таки, якщо звернутися до дисертаційного дослідження Ю. В. 

Пирожкової, то помітимо, що визначення змісту функцій 

адміністративного права базувалося автором в основному на традиційних 

підходах, що склалися в юридичній науці стосовно функцій права та 

функцій держави. Автор визначає функцію адміністративного права як 

формально визначений, об’єктно орієнтований, сучасно-перспективний 

напрям впливу, який, по-перше, виражається в активному способі 

діяльності адміністративного права (утворенні, зміні та припиненні 

адміністративних відносин), по-друге, спрямований на досягнення мети, 

вирішення завдань, реалізацію соціального призначення галузі на певному 

історичному етапі розвитку суспільства [211, с. 94].  

Не дивлячись на те, що у визначенні функцій адміністративного 

права з’явилися такі нові і незвичні для традиційних визначень функції 

поняття як «формально визначений», «об’єктно орієнтований», «сучасно-

перспективний», ключовим словом, яке розкриває сутність функцій 

адміністративного права є «напрям впливу». Саме шляхом використання 

терміну «напрям впливу» більшість науковців України намагаються 

розкривати зміст функцій права і функцій адміністративного права.     

В цьому підрозділі дисертаційного дослідження хочемо розкрити 

сутність методологічного підходу, який, на нашу думку, слід покласти в 

основу визначення змісту функцій адміністративно-деліктного права. Цей 

підхід змінює традиційні погляди на зміст функцій права (в тому числі 

функцій адміністративного і адміністративно-деліктного права) та 
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допомагає розглядати функції не тільки в теоретичній площині, як це 

відбувається сьогодні в теорії адміністративного права, не дивлячись на 

комплексні праці, які з’явилися з цього питання останнім часом, а й в 

практичній площині, включаючи правотворчу і правозастосовну сфери. 

Тобто концепції функцій адміністративного чи адміністративно-деліктного 

права повинні бути не просто гарними і цікавими теоретичними 

конструкціями, які не мають сфер реалізації на практиці, а бути 

конструкціями, які мають тісний зв’язок з реальним станом справ на 

практиці та мають механізми щодо самовдосконалення.  

Багатогранність поняття «функція» лякала деяких науковців, які 

вважали, що при цьому розмивається істинний зміст функції як категорії 

юридичної науки. Коли зміст базового терміну, на якому будується 

науково-дослідна робота, є суперечливим і неточним, то це впливає на 

кінцеві результати роботи, які можуть виявитися хибними. Цікавою з 

цього приводу є точка зору І. С. Канзафарової, яка зазначає, що вважається 

доцільним (і в цьому суть запропонованого підходу) просто замінити 

категорію «функція» на три взаємопов’язані категорії – цілі, засоби і 

результат. Вчена пояснює такий підхід до поняття «функція» тим, що воно 

використовується у більшості сферах знань як інтуїтивно ясний, але 

формально невизначений термін, що дає можливість вкладати в його зміст 

різне смислове навантаження. Такі ж категорії як «цілі», «засоби» і 

«результат» набули за декілька останніх тисячоліть велику онтологічну і 

логічну розробку (в працях Сократа і Платона, Аристотеля, Августина, 

Лейбніца, Вольфа, Канта, Фіхте, Гегеля та ін.) [77, с. 25]. Саме тому І. С. 

Канзафарова пояснює недоцільність виділення в межах юридичних знань 

таких самостійних правових категорій як «функція галузі права» чи 

«функція юридичної відповідальності».  

Вважаємо, що від поняття «функція» не слід повністю відмовлятись 

в юридичній науці. Пропонуємо його розглядати як єдність трьох 

самостійних понять – «цілі», «засоби досягнення цих цілей» та «результат, 
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який був отриманий і який повинен відповідати поставленим цілям». Якщо 

результат не відповідає поставленим цілям, то функція вважається 

нереалізованою.     

Такий підхід вперше було запропоновано в праці В. О. Продаєвича, 

який, зосередившись на дослідженні адміністративної відповідальності як 

виду адміністративного примусу [243; 245; 246], запропонував розглядати 

функції адміністративної відповідальності через призму співвідношення 

трьох понять: цілі, засоби і результат [244, с. 64]. На думку вченого, 

функції адміністративної відповідальності це цілеспрямований вплив 

адміністративної відповідальності за допомогою встановлених в чинному 

законодавстві засобів на суспільні відносини, поведінку людей, мораль, 

правосвідомість, культуру для досягнення певного результату [244, с. 9]. 

Схожу позицію висловлює О. І. Миколенко, який подібну концепцію 

використовує при характеристиці функцій науки адміністративного 

процедурного права [153 с. 177-178].   

Я. В. Задорожна, яка у своїх працях досліджує спосіб вчинення 

адміністративного проступку та його місце серед ознак складу 

адміністративного проступку, прийшла до висновку, що функцію способу 

вчинення адміністративного проступку можна визначити як 

цілеспрямований вплив законодавця на зміст Особливої частини КУпАП, 

який здійснюється шляхом використання правил, прийомів і методів 

законодавчої техніки, для досягнення результату у вигляді правильної 

кваліфікації протиправного діяння та факту притягнення порушника до 

адміністративної відповідальності на законних підставах [70, с. 160]. Вчена 

також підкреслює, що функції способу вчинення адміністративного 

проступку не можливо розглядати без аналізу цілей, засобів і результату 

способу вчинення протиправного діяння. Ціль способу вчинення 

адміністративного проступку, на думку Я. В. Задорожної, це бажаний або 

планований результат, який хотів досягнути законодавець закріплюючи 

спосіб в якості обов’язкової ознаки конкретного складу адміністративного 
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проступку. Засоби способу вчинення адміністративного проступку, вона 

визначає, як систему правил, прийомів і методів (законодавча техніка), що 

використовуються при формулюванні статей КУпАП, в яких спосіб 

закріплюється в якості обов’язкової ознаки складу адміністративного 

проступку. А результат способу вчинення адміністративного проступку – 

це факт об’єктивної дійсності, який свідчить про те, що заявлені цілі були 

досягненні (наприклад, на підставі правильної кваліфікації 

адміністративного проступку особа була притягнута до адміністративної 

відповідальності) [70, с. 160]. При цьому, в межах кримінального права та 

адміністративного права склалася парадоксальна ситуація – всі виділяють 

види функцій способу як ознаки об’єктивної сторони складу 

правопорушення, але ніхто не спромігся надати цьому правовому явищу 

пояснення та запропонувати його визначення.  

Отже, якщо погодитись з вище запропонованою концепцією поняття 

«функція», то по відношенню до функцій адміністративного і 

адміністратвино-деліктного права виникає ціла низка питань, які 

потребують свого уточнення.  

По-перше, виникає необхідність уточнення співвідношення понять 

«цілі» та «функції», а разом з тим, понять «цілі адміністративного 

права» та «функції адміністративного права», «цілі адміністратвино-

деліктного права» та «функції адміністартвино-деліктного права». 

Наприклад, В. О. Продаєвич зазначає, що найбільш розповсюджений 

недолік у визначеннях функцій юридичної відповідальності це 

ототожнювання понять «цілі юридичної відповідальності» і «функції 

юридичної відповідальності» [244, с. 60].   

А. Н. Тарбагаєв в одній із своїх праць зазначає, що ціль об’єктивна, 

тому що обумовлюється умовами життя суспільства, і в той же час 

суб’єктивна, бо відображає інтереси суспільства і є ідеальним попереднім 

визначенням бажаного результату діяльності людей [125, с. 160]. З цим 

твердженням важко погодитись, тому що співвідношення суб’єктивного і 
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об’єктивного при характеристиці цілей юридичної відповідальності дає 

можливість відмежувати їх від функцій юридичної відповідальності. На 

нашу думку, якщо ціль юридичної відповідальності чи, як в нашому 

випадку, ціль адміністративного чи адміністратвино-деліктного права, із 

суб’єктивної категорії перетворюється в об’єктивну реальність, то мова 

вже йде не про цілі, а про функції адміністративного чи адміністратвино-

деліктного права, де простежується зв’язок між цілями, засобами і 

результатом як невід’ємними елементами поняття «функція». Тобто, мета 

завжди постає як категорія суб’єктивна, бо «йде» від людини чи групи 

людей. У свою чергу, наслідки у вигляді реально досягнутого результату 

чи неотриманого результату – це об’єктивна категорія, яка характеризує 

функцію любого правового явища (права, юридичної відповідальності, 

державного органу, тощо).  

Разом з тим, слід пам’ятати, що «цілі» адміністративного чи 

адміністративно-деліктного права (і на це вже зверталась увага в 

попередніх підрозділах дисертаційного дослідження) використовуються в 

юридичній літературі в двох якостях. У першому випадку, цілі 

адміністративного чи адміністративно-деліктного права розглядаються як 

самостійна і самодостатня категорія адміністративного права, яка 

допомагає розкрити специфіку правового регулювання, а у другому – цілі 

адміністративного чи адміністративно-деліктного права розкривають 

сутність конкретного правового явища лише у контексті з іншими 

поняттями, які складають зміст цього правового явища. Категорії «цілі 

адміністративного права» та «цілі адміністративно-деліктного права», як 

раз, і використовуються для розкриття таких правових явищ як «функції 

адміністративного права» та «функції адміністративно-деліктного права».     

По-друге, виникає необхідність уточнення співвідношення понять 

«цілі» та «засоби» як складових елементів поняття «функція». 

Досягнення цілей, тобто досягнення бажаного результату, можливе за 

допомогою відповідного правового інструментарію – правових засобів. 
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У зв’язку з цим, слід згадати співвідношення цілей і засобів, що 

пропонують філософія і соціологія права [30, с. 1006].  

Існує два основних способи співвідношення цілі та засобів: 

співвідношення-об’єднання та співвідношення-протиставлення. В 

першому випадку ціль та засоби розглядаються як рівнозначні компоненти 

ціннісного континуума, підпорядкованого загальним нормам моралі та 

права. Між ними не допускаються аксіологічні розриви і тому блага, 

справедлива ціль неодмінно потребує для свого досягнення таких же 

благих та справедливих засобів. Будь-яка, навіть незначна суміш 

аморальності в змісті засобів відображається на цілі, позбавляючи її 

благородства та величчя.   

Інший підхід припускає, що ціль та засоби є самостійними 

соціальними феноменами, які необов’язково підкоряти загальним 

нормативним критеріям. Їх здатність до автономного співіснування така, 

що вони можуть співвідноситися як етично-полярні опозиції. Подібний 

погляд припускає використання для досягнення благих цілей, аморальних і 

протиправних засобів, котрі в сенсі високого завдання нібито втрачають 

свої похмурі тони. В цьому аспекті згадується відома теза: «Ціль 

виправдовує засоби».  

І перший, і другий способи співвідношення цілі і засобів 

трапляються в правовому регулюванні. Якщо в цілому характеризувати 

цілі та засоби правового регулювання в Україні, то помітимо, що на рівні 

таких об’єднань як публічне та приватне право, на рівні галузей права та 

правових інститутів цілі і засоби співвідносяться як співвідношення-

об’єднання, тобто благі правові цілі та благі правові засоби.  

Але на більш нижчому рівні, відносно конкретних ситуацій, 

випадків, об’єктів, правове регулювання вимушене для досягнення благих 

цілей використовувати правові, але обмежувальні засоби. Так, введення 

надзвичайного стану завжди пов’язано з тимчасовим, але суттєвим 

обмеженням прав і свобод людини та громадянина. Тому важливо не 
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просто визначити цілі правового регулювання, а й підібрати таку 

сукупність правових засобів, яка б давала максимальний ефект при 

досягненні окресленої мети і при цьому відповідала загальним принципам 

права. Тому стабілізуючим фактором у співвідношенні цілей правового 

регулювання та правових засобів є принципи права. Саме вони не дають 

правовим засобам перетворитися задля досягнення конкретної цілі у 

знаряддя насилля та руйнування [153, с. 359]. На жаль, і це простежується 

сьогодні в правовій системі України, де склалася ситуація, коли принципи 

права декларуються в чинному законодавстві, але ними дуже часто 

нехтують при вирішенні конкретної юридичної ситуації. Тому принципи 

правового регулювання сьогодні не завжди відіграють роль стабілізатора у 

співвідношенні цілей правового регулювання та правових засобів. Дуже 

часто у наших політиків виникає спокуса заради благих цілей застосувати 

аморальні і протиправні засоби.       

Трапляються випадки, коли засоби, які, на перший погляд, здаються 

суспільно корисними, набувають свого аморального і протиправного 

характеру лише у прив’язці до цілей. Якщо ціль аморальна і протиправна, 

то і засоби її досягнення автоматично набувають аморального і 

протиправного характеру. Наприклад, в земельному законодавстві часто 

зустрічається термін «нецільове використання землі». Мова йде про 

використання земельної ділянки не за цільовим призначенням – 

будівництво житлового будинку на землях сільськогосподарського 

призначення, вирощування сільськогосподарської продукції на землях 

лісогосподарського призначення, тощо. Саме тому, будівництво житлового 

будинку та вирощування сільськогосподарської продукції набувають 

протиправного характеру, бо не відповідають тим цілям, для яких 

призначена земельна ділянка.      

І, по-третє, виникає необхідність уточнення поняття «результат» 

як складового елементу поняття «функція». Результат – це завжди факт 

об’єктивної дійсності, який свідчить про те, що цілі були або не були 
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досягненні. Якщо результат повністю відповідає поставленим цілям, то 

слід констатувати, що функція була в повному обсязі реалізована. Коли ж 

результат частково співпадає з тими цілями, що були заявлені 

(задекларовані), то необхідно робити висновок, що функція була 

реалізована не в повному обсязі, а тому слід переглянути та відкоригувати: 

- або цілі, які з якихось причин вже не відповідають реаліям 

сьогодення, а тому є хибними; 

- або засоби, які не спроможні досягти бажаного результату.    

Якщо результат взагалі не співпадає з тими цілями, що були заявлені 

(задекларовані), то це свідчить про те, що функція взагалі не була 

реалізована. У даному випадку необхідно встановити причини існування 

диспропорції між заявленими цілями та отриманим результатом. Такі 

причини можуть бути як суб’єктивного (наприклад, непрофесіоналізм 

суб’єктів, які здійснюють правотворчу діяльність, і які безпосередньо 

визначали в чинному законодавстві цілі та правові засоби), так і 

об’єктивного характеру (стихійне лихо, агресія сусідньої держави і ін.). 

Дуже важливо щоб при наявності суб’єктивних причин у нереалізації 

функції, суб’єкти, що відповідальні за це, несли або юридичну, або 

політичну, або ж громадську відповідальність. На жаль, в умовах 

правового нігілізму, який переповнив сучасне українське суспільство, 

добитися юридичної відповідальності таких осіб не можливо. Дієвими 

можуть бути політична (наприклад, відставка особи з політичної посади, 

програш політичної партії на виборах і ін.) і громадська відповідальності 

(наприклад, відставка особи з посади, яка є державним службовцем чи 

службовцем органів місцевого самоврядування, під тиском громадської 

думки), але для їх реалізації необхідний ефективний громадський контроль 

(не куплений і штучно створений), а також цілеспрямований та масовий 

тиск на владу громадською думкою, що теж важко зробити в умовах, коли 

усі засоби масової інформації знаходяться у власності фінансових 

олігархів.     
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Легко помітити, що кожна із трьох запропонованих категорій, які 

складають зміст поняття «функція», тісно пов’язані між собою, що 

обумовлено наступними чинниками. 

По-перше, ціль не можлива без результату. Немає цілей не 

спрямованих на досягнення певного результату. Тому кожна ціль як 

суб’єктивна категорія переслідує досягнення змін в об’єктивній 

реальності, тобто конкретного результату. При цьому ціль може 

залишитися лише мрією, якщо не передбачити певних засобів її 

досягнення, а також не почати їх реалізовувати у реальному житті.  

По-друге, засоби без цілей позбавлені сенсу існування. Дуже часто 

так буває, що вам подарували річ, яку ви не знаєте як застосувати, бо 

ніяких планів щодо неї не було і не виникло після того, як ця річ 

опинилася у вашій власності. Закінчуються такі історії тим, що таку річ 

кладуть у підсобку і вона десятиліттями там припадає пилом, а потім 

викидають на сміття. Тобто існування любого засобу повинно бути 

підпорядковано одній або декільком цілям. При цьому, саме засоби 

забезпечують кінцевий результат щодо реалізації цілей. Тому вибір і підбір 

засобів повинен здійснюватися фахівцями в залежності від ситуації, що 

склалася на даний момент. У юриспруденції вибір засобів ускладнюється 

тим, що спочатку на законодавчому рівні визначається перелік можливих 

засобів, якими може користуватися суб’єкт правозастосовної діяльності. А 

вже потім, враховуючи конкретну ситуацію, що склалася, суб’єкт 

правозастосовної діяльності обирає із запропонованого переліку ті засоби, 

які, на його думку, максимально досягнуть бажаного результату. Сьогодні 

часто можна почути від суб’єктів правозастосовної діяльності нарікання на 

те, що мовляв той перелік правових засобів, які їм надав законодавець, є 

недостатнім щоб ефективно реалізовувати свої повноваження. І, навпаки, 

від суб’єкта правотворчої діяльності можна почути звинувачення у бік 

суб’єкта правозастосовної діяльності стосовно того, що мовляв він у своїй 

діяльності не використовує весь арсенал правових засобів, якими наділяє 
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його законодавство. Тому важливо, щоб і на правотворчому, і на 

правозастосовному рівнях працювали фахівці, а краще професіонали.      

По-третє, результат можливий тільки як наслідок застосування 

певних засобів. Без застосування цих засобів, цілі так і залишаться тільки 

бажаним чи запланованим результатом. До того ж, по результату ми 

можемо оцінювати ефективність реалізації функції. Якщо результат 

повністю відповідає заявленим цілям, то функція ефективно реалізується. 

Якщо ж результат повністю або частково не відповідає заявленим цілям, то 

така функція не реалізується, що свідчить про необхідність перегляду 

заявлених цілей чи засобів їх досягнення.   

Таким чином під функцією слід розуміти не «основні напрямки 

впливу», як це пропонується в юридичній літературі, а «відповідність 

отриманого результату поставленим цілям та використаним засобам». Тоді 

функції адміністративно-деліктного права можна розглядати як 

відповідність правового стану, який склався у суспільстві в результаті 

адміністративно-деліктного правового регулювання, цілям та засобам 

адміністративно-деліктного правового регулювання. Засобами в даному 

випадку можуть виступати права, обов’язки, повноваження, санкції, 

правові гарантії, тощо.  

Зважаючи на те, що адміністратвино-деліктне право можна 

розглядать як науку та навчальну дисципліну, то їх функції теж можна 

розглядати через єдність трьох понять «цілі», «засоби» і «результат». Так 

функції науки адміністративно-деліктного права можна розглядати як 

відповідність отриманих наукових результатів цілям наукової діяльності та 

засобам, які були при цьому використані.  

До таких засобів відносяться, наприклад, використання архівних 

матеріалів чи статистичних даних, використання методів наукового 

пізнання та законів логіки, використання особистого практичного досвіду, 

тощо. Функції ж адміністративно-деліктного права як навчальної 

дисципліни можна визначити як відповідність отриманих студентами 
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навчального закладу знань про адміністративно-деліктне право цілям 

освітньої діяльності навчального закладу та засобам, які при цьому 

використовувалися. Серед таких засобів можна виділити методику ведення 

лекцій та семінарських занять, організацію навчального процесу, 

навчально-методичне забезпечення, використання сучасних технологій в 

наданні освітніх послуг, тощо).   

Отже підсумовуючи викладене, хочемо зазначити, що в науково-

дослідній роботі використовується три методологічні підходи, які суттєво 

змінюють традиційні уявлення про зміст, види та систему функцій 

адміністративно-деліктного права: 

по-перше, дослідження предмету адміністративно-деліктного права 

дозволяє простежити специфіку взаємовпливу предмету правового 

регулювання і функцій права, а також визначитись з видами функцій 

адміністративно-деліктного права;  

по-друге, використання системного підходу дозволяє, по-перше, 

визначитись з місцем адміністративно-деліктного права в системі права і 

системі адміністративного права, а також дослідити функціональні зв’язки, 

які виникають між цим правовим інститутом та іншими елементами 

системи права, по-друге, представити систему функцій адміністративно-

деліктного права, яка характеризує його прояви як всередині системи 

права, так і за її межами;    

по-третє, розгляд функції адміністративно-деліктного права як 

єдність трьох самостійних понять – «цілі правового регулювання», 

«правові засоби досягнення цих цілей» та «результат, який був отриманий 

і який повинен відповідати поставленим цілям», дозволяє змінити 

традиційні погляди на зміст функцій права (в тому числі функцій 

адміністративного і адміністративно-деліктного права) та допомагає 

розглядати функції адміністративно-деліктного права не тільки в 

теоретичній площині, як це відбувається сьогодні в теорії 
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адміністративного права, а й в практичній площині, включаючи 

правотворчу і правозастосовну сфери.  

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

В результаті проведеного дослідження у другому розділі роботи були 

зроблені наступні висновки. 

Дисертант зазначив, що термін «функція» не має сьогодні чіткого 

змістовного наповнення в рамках юридичної науки, а тому може набувати 

різного значення в залежності від специфіки тієї сфери, де 

використовується. Наприклад, в спеціалізованій літературі цей термін 

вживається як:  

1) призначення, роль кого- чи чого-небудь (соціологія, політологія, 

юридичні науки і інші науки);  

2) робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності (у біології, 

теорії державного управління, юридичних науках і ін.);  

3) напрям дії кого- чи чого-небудь (найбільш розповсюджений у 

юридичних науках);  

4) призначення кого- чи чого-небудь і одночасно як напрям дії кого- 

чи чого-небудь (іноді використовується в юридичних науках при 

характеристиці функцій гілок державної влади).  

Здобувач робить висновок, що розуміння категорії «функція» по 

відношенню до права набуває методологічного значення тільки в рамках 

системного підходу, який вимагає розкриття, по-перше, внутрішньої 

взаємодії елементів в системі і, по-друге, взаємодії елементів між собою як 

самостійних систем.  

Наприклад, адміністративно-деліктне право є елементом більш 

загальної системи, а саме, системи адміністративного права (цей факт 
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обґрунтовано в дисертації та підтримується більшістю науковців), в той же 

час, адміністративно-деліктне право саме є системою, яка складається з 

матеріальних і процесуальних норм права. Це означає, що кожен елемент 

системи права, в тому числі і адміністративно-деліктне право, може 

реалізовувати в середині системи права одні функції, а зовні – інші.  

Адміністративно-деліктне право, як правовий інститут 

адміністративного права, забезпечує реалізацію охоронної функції в 

системі права і системі адміністративного права (якщо керуватись 

традиційною класифікацією функцій права).  

Набагато більше функцій реалізує адміністративно-деліктне право 

якщо його розглядати як самодостатню систему правових норм, яка за 

допомогою специфічного набору правових засобів регулює однорідну 

групу суспільних відносин. Здобувач підкреслив, що характеристику 

функцій, які реалізуються елементами системи права зовні, не слід зводити 

до аналізу регулятивної і охоронної функцій, як це традиційно робиться в 

юридичній літературі. Адже специфіка адміністративно-деліктного 

правового регулювання набуває свого прояву, в тому числі, і у функціях, 

які правовий інститут реалізує зовні, тобто по відношенню до однорідної 

групи суспільних відносин.    

У дисертації зазначено, що термін «функція» доволі широко 

використовується в межах досліджень адміністративно-деліктних 

правових явищ (наприклад, досліджуються функції адміністративної 

відповідальності, функції кодифікації адміністративно-деліктного 

законодавства, функції способу вчинення адміністративного проступку), 

але в юридичній літературі взагалі відсутні праці, присвячені 

комплексному аналізу функції адміністративно-деліктного права. У зв’язку 

з цим, в дисертації приділяється увага історичним аспектам розвитку 

наукової думки щодо функцій адміністративного права, що дозволило 

запропонувати систему функцій адміністративно-деліктного права, яка не 
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суперечить загальним уявленням в доктрині адміністративного права про 

систему функцій адміністративного права.  

Узагальнений аналіз думок, представлених в юридичній літературі, 

дозволив виділити три етапи розвитку наукової думки щодо функцій 

адміністративного права: 

Перший етап (з початку ХХ ст. до 50-го року ХХ ст.) 

характеризується тим, що поняття «функція адміністративного права» не 

використовувалось в навчально-методичній і науковій літературі (О. Ф. 

Євтихієв,  А. І. Єлістратов і С. С. Студенікін і ін.).  

В цей період, а саме, період трансформації поліцейського права в 

адміністративне право (дореволюційний період) і період формування 

радянського адміністративного права, в юридичній літературі 

висвітлювалися питання, пов’язані з визначенням цілей і завдань 

адміністративно-правового регулювання, а також місця адміністративного 

права в системі радянського права.  

Другий етап (з початку 50-х років ХХ ст. до 1990 року), 

характеризується тим, що більшість науковців досліджували не функції 

адміністративного права, а функції державного управління та функції 

виконавчої влади.  

По суті відбулося зміщення наукових досліджень від 

адміністративно-правових явищ (до яких відносяться і функції 

адміністративного права) до явищ організаційного і управлінського 

характеру, які мали безпосереднє відношення до теорії державного 

управління (функції державного управління, функції виконавчої влади, 

тощо).  

В доктрині адміністративного права стали використовувати 

категоріальний апарат, який характеризував не стільки адміністративно-

правове регулювання, скільки особливості функціонування органів 

державного управління. Разом з тим, в цей період з’явилися поодинокі 

праці, в яких вперше зверталась увага на функції адміністративно-правової 
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норми (О. П. Коренєв) та функції адміністративного права (Р. С. 

Павловський, В. А. Юсупов). 

Третій період (з 1991 року і до сьогодні) характеризується тим, що 

одночасно існує декілька наукових підходів стосовно визначення функцій 

адміністративного права: 

– функції адміністративного права ототожнюються з функціями 

державного управління, або ж вказується на тісний зв’язок між ними (А. Б. 

Агапов, Ю. М. Козлов, С. В. Пєтков і ін.); 

– зміст функцій адміністративного права розкривається шляхом 

переліку чи характеристики завдань адміністративного права, а іноді 

взагалі підміняється завданнями адміністративного права (О. П. Альохін, 

А. О. Кармолицький, Ю. А. Тихомиров і ін.);  

– відбулось повернення до традиційного поділу функцій права на 

регулятивну і охоронну, але з врахуванням змін, що відбулися в предметі 

адміністративно-правового регулювання та в категоріальному апараті 

адміністративного права (Д. Д. Галліган, В. В. Полянський, Ю. М. Старілов 

і ін.); 

– пропонуються авторські концепції функцій адміністративного 

права, які базуються на сучасному розумінні предмету адміністративно-

правового регулювання, враховують тенденції щодо його трансформації, а 

також використовують оновлений категоріальний апарат 

адміністративного права (В. Б. Авер’янов, Є. В. Курінний, Ю. В. 

Пирожкова і ін.). 

В дисертації зроблено критичний аналіз перелічених концепцій 

функцій адміністративного права з огляду на сучасний стан розвитку 

науки адміністративного права та з врахуванням особливостей 

адміністративно-деліктного права як інституту адміністративного права.  

Автор розкрив методологічні особливості дослідження функцій 

адміністративно-деліктного права, які суттєво змінюють традиційні 
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уявлення про зміст, види та систему функцій адміністративно-деліктного 

права.  

Між функціями адміністративно-деліктного права та предметом його 

правового регулювання існує тісний зв’язок (наприклад, при дослідженні 

функцій адміністративного права на це звертають увагу В. Б. Авер’янов, Є. 

В. Курінний, Ю. В. Пирожкова). Тому в межах дисертації предмет 

адміністративно-деліктного права досліджено не тільки як критерій 

диференціації права на галузі, підгалузі і правові інститути, а і як фактор, 

який впливає на процес формування функцій адміністративно-деліктного 

права.  

Використання системного підходу дозволило в дисертації: 

по-перше, визначитись з місцем адміністративно-деліктного права в 

системі права і системі адміністративного права, а також дослідити 

функціональні зв’язки, які виникають між цим правовим інститутом та 

іншими елементами системи права,  

по-друге, представити систему функцій адміністративно-деліктного 

права, яка характеризує його прояви як всередині системи права, так і за її 

межами.  

Через використання терміну «напрям впливу» більшість науковців 

України намагаються розкривати зміст функцій права і функцій 

адміністративного права.  

Здобувач наголосив, що такий підхід до функцій адміністративного 

чи адміністративно-деліктного права не дає можливості теоретичні 

положення науки адміністративного права перенести у правотворчу і 

правозастосовну сфери. Тому  в дисертації запропоновано розглядати 

функції адміністративно-деліктного права як єдність трьох самостійних 

понять – «цілі правового регулювання», «правові засоби досягнення цих 

цілей» та «результат, який був отриманий і який повинен відповідати 

поставленим цілям».  
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Розглянуто взаємозв’язок цілей, засобів та результату як елементів 

змісту функцій адміністративно-деліктного права.   
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РОЗДІЛ 3. 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА 

 

3.1 Цілі, засоби і результат як елементи змісту функцій  

адміністративно-деліктного права 

 

В попередньому підрозділі дисертації обґрунтовувалась думка, 

згідно з якою зміст поняття «функція адміністративно-деліктного права» 

складають три елементи, що тісно пов’язані між собою. Це цілі 

адміністративно-деліктного правового регулювання, правові засоби 

досягнення цих цілей та результат, який був отриманий і який повинен 

відповідати поставленим цілям. Тобто цілі адміністративно-деліктного 

права можна розглядати в якості одного із обов’язкових елементів функцій 

адміністративного права.  

Перш ніж розглянути цей елемент більш докладно та запропонувати 

систему цілей адміністративно-деліктного права, хочемо звернути увагу на 

наступні моменти, що є принциповими для розкриття змісту цього 

поняття: 

по-перше, цілі адміністративно-деліктного регулювання ніколи не 

були предметом дослідження в науці адміністративного права, а тому в 

навчально-методичній та спеціальній літературі відсутні будь-які 

висловлювання і думки з цього приводу; 

по-друге, враховуючи відсутність наукових праць стосовно цілей 

адміністративно-деліктного правового регулювання, а також особливий 

статус адміністративно-деліктного права в системі права, важливо 

розглянути його цілі у контексті загальних цілей системи права України та 

цілей адміністративного права; 

по-третє, поняття «цілі адміністративно-деліктного права» може 

розглядатись в двох якостях. У першому випадку, цілі адміністративно-
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деліктного права розглядаються як самостійна і самодостатня категорія 

адміністративно-деліктного права, яка допомагає розкрити специфіку 

правового регулювання, а у другому – цілі розкривають сутність функцій 

адміністративно-деліктного права лише у прив’язці (контексті) з іншими 

поняттями, які складають зміст цього правового явища, а саме, з засобами 

та результатом адміністративно-деліктного правового регулювання. В 

науковій літературі цілі правового регулювання розкриваються, як 

правило, в першому значенні, тобто у відриві від реальної об’єктивізації 

результату, який і передбачався цими цілями; 

по-четверте, вирішення багатьох практично-правових проблем, які 

виникають та існують в правотворчій і правозастосовній діяльності, 

залежить від досконалої теорії, яку, в свою чергу, постійно необхідно 

розвивати і підживлювати новими ідеями та думками. На жаль, сьогодні в 

наукових дослідження адміністративно-правових явищ переважає 

практично-прикладний підхід, який визнається базовим при формуванні 

висновків та рекомендацій. Особливо яскраво це проявляється при 

висвітленні у спеціальній літературі таких понять як «цілі 

адміністративного права» та «функції адміністративного права».  

Це теоретичні поняття, особливість яких полягає в тому, що вони є 

символічним відображенням виділених в результаті аналітичної роботи 

істотних властивостей будь-якого правового явища. Із-за того, що поняття 

«цілі адміністративного права» відноситься до теоретичних понять, не 

значить, що воно взагалі позбавлене практично-прикладного значення. 

Дивує, наприклад, ситуація, коли науковці дискутують про місце 

адміністративного права в системі права України, про реформу 

адміністративного права як галузі права, і, при цьому, уникають 

висвітлення питання про цілі адміністративного права. До того ж, як 

можна систематизувати адміністративне законодавство, коли серед 

науковців немає чіткої позиції щодо цілей адміністративно-правового 

регулювання? Виходить, що сьогодні систематизація адміністративного 
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законодавства відбувається тільки з врахуванням потреб практики і 

ігноруються теоретичні надбання науки адміністративного права. 

Погоджуючись з тезою, що «теорія без практики – мертва, практика без 

теорії – сліпа», хочемо зазначити, що підмінювати теорію практикою, а 

практику теорією теж не можна. Тобто і теорія, і практика мають сфери, в 

яких розвиваються і функціонують по своїм особистим законам, але, при 

цьому, здійснюють значний вплив один на одного. Наприклад, питання 

визначення цілей адміністративного права є прерогативою теорії 

адміністративного права. Але його вирішення на теоретичному рівні, 

дозволить зорієнтувати законодавця в питаннях вдосконалення і 

систематизації адміністративно-правових норм, а суб’єктів 

правозастосовної діяльності – в питаннях конкретизації цілей, які стоять 

перед кожним із них, та в питаннях пошуку балансу між відстоюванням і 

захистом загальнонаціональних інтересів та інтересів окремої особистості 

[183, с. 65-67].  

З огляду на вищевикладене, в цьому підрозділі дисертаційного 

дослідження: 

– зупинимося на характеристиці цілей системи права та 

адміністративного права, адже необхідно буде встановили їх зв’язок і 

взаємовплив з цілями адміністративно-деліктного права; 

– охарактеризуємо поняття «цілі адміністративно-деліктного 

права» не тільки як самостійну і самодостатню категорію адміністративно-

деліктного права, яка допомагає розкрити специфіку цього правового 

регулювання, а й як невід’ємний елемент змісту більш загального поняття 

«функції адміністративно-деліктного права», що дозволить розкрити 

тісний взаємозв’язок цілей і функцій права.      

В юридичній літературі представлені окремі думки науковців 

стосовно цілей правового регулювання та цілей адміністративного права.  
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Фрагментарно проблематика, яка присвячена цілям правового 

регулювання, розглядається в межах теорії права та теорії державного 

управління [132; 258].   

Наприклад, Б. В. Малишев в результаті проведеного теоретико-

методологічного дослідження цілеспрямованості правової системи, 

зазначає, що в філософії існують різні підходи до визначення цілей [132, с. 

37-38]: 

– під метою розуміють відтворений в індивідуальній свідомості 

людини майбутній результат її діяльності [316, c. 6]. Тобто мета 

пов’язується з діями людини, що спрямовані на досягнення цієї мети, 

водночас вказаними діями людина перетворює оточуюче середовище; 

– мета пов’язана з потребами й інтересами людини. У цьому ракурсі 

метою є суб’єктивне уявлення, що виникло на підставі інтересу як 

усвідомленої потреби. При цьому потреба носить об’єктивний характер, а 

інтерес – об’єктивно-суб’єктивний [209, c. 83-87]; 

– мета пов’язана з цінністю. Цінність – це важливість для суб’єкта 

факту досягнення певної мети. Іншими словами, мета має бути цінністю, 

тому що в інакшому разі вона не матиме потенціалу впливати на діяльність 

суб’єкта [131, c. 19]. В цьому сенсі цікавими є дослідження О. А. Івіна, 

який характеризуючи цілі, що ставлять перед собою колективістські 

суспільства (соціалістичне, комуністичне, націонал-соціалістичне), 

зазначає, що, незважаючи на всю важливість тої цілі, яку ставить перед 

собою колективістське суспільство, описується вона ним блякло та 

невиразно. Така ціль як зірка сяє вдалині і про неї можна лише сказати 

одне – вона випромінює світло [75, с. 358]. Сьогодні є намагання з боку 

певних соціальних груп запропонувати таку мету-цінність українському 

суспільству; 

– мета пов’язана з волею, яка виступає своєрідною ланкою між 

інтересом суб’єкта у досягненні певної цілі та спрямуванням суб’єктом 

своєї діяльності на її досягнення. 
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В процесі дії і реалізації норм права вирішуються та 

задовольняються як правові, так і не правові цілі. До останніх, наприклад, 

відносяться економічні, політичні та інші соціальні цілі. Право сприяє 

досягненню таких цілей, але не прямо, а опосередковано. Тому право не є і 

не повинно бути засобом чи інструментом економіки, політики, ідеології і 

ін.  

Цілі правового регулювання можна поділити на близькі та кінцеві, 

прямі й непрямі тощо. Але загальним у всіх випадках, на думку С. Л. 

Лисенкова, є те, що цілями взагалі правового регулювання виступають: 

закріплення в джерелах права уже існуючих суспільних відносин; 

стимулювання розвитку тих суспільних відносин, що вже існують та 

відповідають загальним інтересам суспільства; створення умов для 

виникнення й розвитку нових форм суспільних відносин; вилучення з 

практики соціально небезпечних відносин [126, с. 254]. 

В ході реалізації норм адміністративного права досягаються як 

загальні цілі, що притаманні всій системі права, так і цілі, які ставляться 

безпосередньо перед адміністративним правом. Тобто адміністративне 

право теж спрямоване: 

– на закріплення в джерелах права уже існуючих суспільних 

відносин (хоча ця ціль правового регулювання в більшій мірі притаманна 

галузям приватного права, до яких відноситься цивільне право); 

– на стимулювання розвитку тих суспільних відносин, що вже 

існують та відповідають загальним інтересам суспільства (наприклад, 

сьогодні в Україні бурхливого розвитку набули публічно-сервісні та 

адміністративно-процедурні відносини);  

– на створення умов для виникнення й розвитку нових форм 

суспільних відносин (в якості прикладу можна привести суспільні 

відносини у сфері електронного урядування, які почали розвиватись і для 

цього держава створює сприятливі умови); 
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– на вилучення з практики соціально небезпечних відносин 

(інститути адміністративного примусу та дисциплінарної відповідальності 

державних службовців є яскравими прикладами реалізації такої цілі 

адміністративно-правового регулювання).  

Разом з тим, якщо подібний підхід застосувати до адміністративно-

деліктного права, то помітимо, що не всі цілі, які в цілому ставляться перед 

системою права України та адміністративним правом як галуззю права, 

реалізуються на рівні реалізації адміністративно-деліктних правових норм. 

Адміністративно-деліктне право не може: 

– закріплювати в джерелах права уже існуючі суспільні 

відносини. Навпаки, адміністративно-деліктне право шляхом встановлення 

заборон та правових санкцій намагається вилучити з повсякденного життя 

суспільства соціально небезпечні відносини; 

– створювати умови для виникнення й розвитку нових форм 

суспільних відносин. Адміністративно-деліктне право охороняє вже 

існуючі та врегульовані іншими правовими інститутами суспільні 

відносини, але не створює умов для виникнення і розвитку нових 

суспільних відносин. Разом з тим, враховуючи той факт, що 

адміністративне право складається з матеріальних і процесуальних норм, 

воно стимулює розвиток тих суспільних відносин, що вже існують та 

відповідають загальним інтересам суспільства. Наприклад, відносини 

власності розвиваються в державі лише тоді, коли є відповідний правовий 

механізм захисту цих відносин. Саме через встановлення заборон та 

процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності 

адміністративно-деліктне право стимулює розвиток відносин власності в 

Україні.         

Отже сучасне адміністративно-деліктне право спрямоване на 

стимулювання розвитку тих суспільних відносин, що вже існують та 

відповідають загальним інтересам суспільства, і  на вилучення з практики 

соціально небезпечних відносин.  
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 Дуже мало уваги в юридичній літературі приділяється цілям 

адміністративно-правового регулювання. Наприклад, якщо взяти сучасну 

навчально-методичну літературу з адміністративного права, то в ній 

відсутні положення, присвячені цілям адміністративного права [120; 13; 

93]. Лише в поодиноких працях це питання висвітлюється на рівні окремої 

думки науковців, а тому такі думки, як правило, є різноманітними і, навіть, 

суперечливими за змістом.  

Наприклад, Р. С. Мельник і В. М. Бевзенко у своєму підручнику 

«Загальне адміністративне право» виділяють всього одну мету 

адміністративного права – створення юридичних умов для гарантування 

органами публічної влади, насамперед суб’єктами публічної адміністрації, 

прав і свобод людини і громадянина, реалізація яких відбувається у сфері 

публічного адміністрування. Далі автори переходять до завдань 

адміністративного права, вирішення яких і буде сприяти досягненню 

поставленої мети. Серед таких завдань виділяються: конкретизація прав та 

свобод приватних осіб, які можуть реалізовуватися у сфері публічного 

адміністрування; формулювання досконалих механізмів реалізації прав та 

свобод людини і громадянина у сфері публічного адміністрування; 

уніфікація та закріплення на законодавчому рівні процедур прийняття 

юридичних актів суб’єктами публічної адміністрації; удосконалення 

інституту юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації 

[140, с. 60].  

При цьому Р. С. Мельник і В. М. Бевзенко стверджують, що мета 

адміністративного права, на відміну від інших галузей права, формується 

на підставі декількох чинників, зокрема: форми державного управління; 

форми державного устрою; стану розвитку демократії; політичної ситуації, 

що склалася у суспільстві, тощо. Саме тому, мета адміністративного права, 

на думку Р. С. Мельника і В. М. Бевзенка  час від часу може змінюватись 

[140, с. 60]. Зрозуміло, що автори натякають на негативне минуле 

радянського адміністративного права, коли сутність адміністративного 
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права та особливо цілі адміністративно-правового регулювання 

обумовлювалися формою державного управління, формою державного 

устрою та політичною ситуацією, що склалася в Радянському Союзі. Але, 

той же Р. С. Мельник неодноразово у своїх публікаціях натякає на те, що 

радянське минуле негативно позначилося на розвитку сучасного 

сприйняття адміністративного права і необхідно переборювати застарілі 

ідеологічні установки та переглядати штучні теоретичні конструкції щодо 

ролі адміністративного права в системі права України [141]. Вважаємо, що 

не слід плутати цілі державного режиму, що існує в країні, з цілями 

адміністративного права як однієї з фундаментальних галузей права 

багатьох демократичних держав світу, а тому не можемо погодитись з 

переліком тих чинників, які на думку Р. С. Мельника і В. М. Бевзенка, 

формують мету адміністративного права.  

Цікаво, що мета адміністративного права, запропонована Р. С. 

Мельником і В. М. Бевзенко, не корелюється зі змістом предмету 

адміністративного права, що пропонують автори підручника «Загальне 

адміністративне право» [140, с. 58]. Так, в предметі адміністративного 

права автори визначають чотири групи суспільних відносин: 

1) які виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної 

влади прав і свобод людини і громадянина;  

2) які мають місце у сфері публічного адміністрування об’єктів 

державної та комунальної власності;  

3) які мають місце у внутрішньо-організаційній діяльності органів 

публічної влади;  

4) які складаються у сфері взаємодії органів публічної влади з 

інституціями громадянського суспільства.  

Лише перша та четверта групи суспільних відносини співвідносяться 

з метою адміністративного права, яку запропонували Р. С. Мельник і В. М. 

Бевзенко. Такого не повинно бути, адже предмет адміністративно-

правового регулювання вважаємо одним із важливих факторів, які 
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впливають на формування цілей адміністративного права.          

Інший український вчений Є. В. Куріний у дисертації, присвяченій 

предмету і об’єкту адміністративного права, висловлює цікаві думки, які 

стосуються цілей адміністративного права, але який так і не запропонував 

в роботі цілісну систему цілей. Він зазначає, що: 

– цілі, які покладаються на ту чи іншу галузь права, у тому числі 

й адміністративного, можуть бути найрізноманітнішими: стратегічними, 

перспективними (тактичними), поточними, локальними тощо [118, с. 80]. 

Тобто звертається увага на те, що чітко встановити перелік цілей 

адміністративного права важко, бо частина з таких цілей може бути 

направлена на вирішення проблем локального характеру (локальні цілі), 

частина – на вирішення поточних питань (поточні цілі), частина – на 

вирішення певних питань у короткостроковій перспективі (тактичні цілі), а 

частина – на вирішення певних питань у довгостроковій перспективі 

(стратегічні цілі); 

– правильно визначена архітектонічна схема предмета дозволить 

розробити чіткі, більш конкретизовані орієнтири розвитку окремих 

інститутів і видів відносин адміністративного права, які допоможуть 

скоріше виявити та повніше реалізувати цілі й завдання адміністративного 

права, що випливають зі змісту його суспільного призначення [118, с. 100]. 

Тобто звертається увага на те, що предмет адміністративно-правового 

регулювання впливає на формування системи цілей адміністративного 

права. 

Трохи більше думок щодо цілей адміністративного права 

зустрічається в публікаціях російських авторів. Так, О. П. Альохін і А. О. 

Кармолицький зазначають, що адміністративно-правове регулювання 

спрямоване на: встановлення адміністративно-правового статусу 

громадянина; закріплення і вдосконалення правових основ організації 

державного управління; становлення і підвищення ефективності місцевого 

самоврядування; формування адміністративно-правового положення інших 
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його суб’єктів; регулювання адміністративно-правової охорони і захисту 

прав, свобод і законних інтересів суб’єктів адміністративного права, а 

також виконання ними своїх обов’язків [19, с. 18-19].   

 Ю. М. Козлов пропонує поділяти функції адміністративного права в 

залежності від цільового навантаження, яке несуть ці функції. Таким 

чином, можна виділити наступні цілі адміністративно-правового 

регулювання: забезпечення діяльності виконавчої влади як однієї із гілок 

державної влади (мова йде про забезпечення і розпорядчо-виконавчої, і 

правотворчої, і внутрішньо-організаційної діяльності органів виконавчої 

влади); забезпечення виконання встановленого у сфері державного 

управління правового режиму; захист законних прав і інтересів учасників 

правовідносин [91, с. 70-71].   

Найбільш аргументовану позицію щодо цілей адміністративного 

права висловлюють Д. Галліган, В. В. Полянський і Ю. М. Старілов [51, с. 

46-49]. Вчені пропонують виділяти цілі найвищого, вищого і нижчого 

рівнів. Так, до цілі найвищого рівня відноситься така ціль як забезпечення 

інтересів кожного індивіда через оптимальне управління суспільними 

справами. До цілі адміністративного права вищого рівня відноситься 

забезпечення законного управління. При цьому підкреслюється, що 

поняття «законність» у даному випадку розглядається з позиції того, що 

управління та адміністрування повинні здійснюватись таким чином, щоб 

сприймалися суспільством як ефективні і правильні. А до цілей 

адміністративного права нижчого рівня Д. Галліган, В. В. Полянський і Ю. 

М. Старілов відносять: 

– забезпечення рамок правових стандартів, в межах яких 

здійснюється управління державою; 

– забезпечення оптимального («хорошого») рівня управління 

державно-організованим суспільством з використанням адміністративних 

інститутів державної влади; 
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– забезпечення справедливих умов реалізації прав особистості в 

управлінні державно-організованим суспільством.     

Дещо схожа позиція висловлюється авторським колективом 

підручника «Основи держави і права України» за загальною редакцією В. 

Л. Ортинського. Вчені зазначають, що цілі адміністративного права 

безпосередньо пов’язані з цілями держави й обумовлюються завданнями 

відповідного стану розвитку соціально-організованого суспільства. 

Адміністративне право має на меті: забезпечення оптимальних рамок 

правових стандартів, усередині яких повинно здійснюватись управління 

державою і суспільством; забезпечення оптимального рівня управління 

суспільством з використанням адміністративних інститутів державної 

влади [203].  

На жаль, у наведених вище думках щодо цілей адміністративно-

правового регулювання є певні неузгодженості. Так Д. Галліган, В. В. 

Полянський, Ю. М. Старілов і  В. Л. Ортинський виводять цілі 

адміністративно-правового регулювання користуючись концепцією 

адміністративного права, яка стверджує, що адміністративне право – це 

управлінське право. Тому в основу визначень цілей адміністративного 

права були покладені такі поняття як «управління державою» і «державне 

управління». Сьогодні ці терміни втратили значення категорій, на підставі 

яких будується адміністративне право України, а тому їх використання при 

визначенні цілей адміністративно-правового регулювання вважаємо 

недоречним. Хоча в адміністративному праві залишились ще сфери та 

правові інститути, де категорія «державне управління» відіграє 

системоутворююче значення. Наприклад, інститут актів державного 

управління, інститут процедури прийняття управлінських рішень органами 

державної виконавчої влади, тощо.    

Також Д. Галліган, В. В. Полянський і Ю. М. Старілов 

характеризують цілі адміністративно-правового регулювання через 

поняття, які набувають свого специфічного змісту в залежності від того, 
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хто є суб’єктом тлумачення поняття. Наприклад, використовуються 

поняття «хороший рівень управління державно-організованим 

суспільством» чи «справедливі умови реалізації прав особистості». У 

пересічних громадян України можуть бути одні уявлення про «хороший 

рівень управління», у суб’єктів господарської діяльності – другі, а у 

державних службовців – треті. Тому любе трактування вище названих 

понять буде лише суб’єктивною думкою окремо взятої особистості чи 

групи особистостей.      

При характеристиці цілей адміністративно-правового регулювання 

слід розуміти, що мова йде не тільки про уявлення однієї людини чи групи 

людей про майбутній результат, що наступить при ефективному 

адміністративно-правовому регулюванні, а й про цілі держави в цілому як 

політичної форми організації суспільства. Основними цілями держави 

сьогодні є: забезпечення громадянам країни безпеки від зовнішніх та 

внутрішніх ризиків (наприклад, в наслідок агресії з боку сусідньої 

держави, розгулу кримінальних елементів, катастрофи, стихійного лиха, 

тощо); забезпечення добробуту громадян країни (наприклад, шляхом 

створення робочих місць, запровадження і реалізації соціальних програм, 

створення умов для реалізації громадянами освітніх прав чи права на 

зайняття господарською діяльністю, тощо).  

Отже серед факторів, які впливають на формування цілей 

адміністративного права, слід виділяти наступні:  

– цілі адміністративно-правового регулювання можуть бути 

постійними та тимчасовими. Постійні цілі існують завжди, незалежно від 

форми державного управління, форми державного устрою, стану розвитку 

демократії в країні, політичної ситуації, що склалася у суспільстві, та 

історичного етапу розвитку адміністративного права. Тимчасові цілі 

адміністративного права, після їх досягнення чи вирішення у суспільстві 

існуючих проблем, замінюються іншими стратегічними, тактичними, 

поточними чи локальними цілями. В радянському адміністративному праві 
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постійні цілі, які були продиктовані тенденціями становлення 

адміністративного права в країнах Європи в кінці ХІХ і на початку ХХ 

століть, а також більшість стратегічних і тактичних цілей, була замінена 

поточними і локальними цілями адміністративно-правового регулювання. 

Тобто базові (основоположні) цілі адміністративного права підмінялися в 

радянському праві цілями правового забезпечення діяльності органів 

виконавчої влади та органів державного управління. Постійні ж цілі 

адміністративно-правового регулювання, на жаль, і сьогодні не визначені в 

доктрині адміністративного права; 

– предмет адміністративного права позначається на формуванні 

системи цілей адміністративного права. Наприклад, мета 

адміністративного права, яка була запропонована Р. С. Мельником і В. М. 

Бевзенко [140, с. 60], не враховує існування сьогодні в предметі 

адміністративного права суспільних відносин, які виникають з приводу 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності (адміністративно-

деліктні відносини). На якій підставі тоді адміністративне право регулює 

деліктні відносин, якщо це не охоплюється, навіть, цілями 

адміністративно-правового регулювання? При визначенні цілей 

адміністративно-правового регулювання необхідно враховувати зміст 

предмету адміністративного права, який детально характеризувався в 

підрозділі 1.3 дисертаційного дослідження; 

– цілі адміністративно-правового регулювання не зводяться тільки 

до уявлень однієї людини чи групи людей про майбутній результат, вони 

тісно пов’язані з цілями держави в цілому як політичної форми організації 

суспільства.      

Якщо керуватися цими критеріями, то окрім загальних цілей, які 

притаманні всій системі права України, до постійних цілей 

адміністративного права,  слід віднести наступні: 

– закріплення механізму побудови системи органів публічної 

адміністрації (органів державної виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування) та основ її функціонування, головним обов’язком якої є 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Конституційне право 

пропонує нам дієвий вже декілька століть принцип розподілу державної 

влади на три гілки – законодавчу, судову і виконавчу, але не пропонує 

універсального принципу побудови системи органів публічної 

адміністрації. Це питання наші політики намагаються вирішити на 

законодавчому рівні шляхом проведення експериментів, то посилюючи 

вплив Президента України на процеси формування і діяльності органів 

державної виконавчої влади, то послаблюючи його, то створюючи 

державні комітети як центральні органи державної виконавчої влади, то 

ліквідуючи їх як зайвий елемент у системі органів публічного 

адміністрування. Але чіткого правового інструментарію побудови 

ефективної системи органів публічної адміністрації ніхто із політичної 

еліти України до сьогодні не запропонував (науковці відсторонені від цих 

процесів); 

– встановлення правових стандартів організації публічної 

служби взагалі, та безпосередньо державної служби в Україні, які 

сприяють забезпеченню і реалізації прав та свобод людини;  

– забезпечення правовими стандартами, в межах яких повинна 

здійснюватись управлінська діяльність в органах державної влади, і які 

сприяють забезпеченню і реалізації прав і свобод людини в Україні. Мова 

йде про внутрішньо-організаційну діяльність, яка здійснюється не тільки в 

органах державної виконавчої влади, а й у прокуратурі, Службі Безпеки 

України, судах і інших державних органах і органах місцевого 

самоврядування;  

– забезпечення правовими стандартами, в межах яких повинна 

здійснюватись підзаконна правотворча діяльність органів державної 

виконавчої влади, і які сприяють забезпеченню і реалізації прав і свобод 

людини в Україні; 
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– забезпечення правовими стандартами, в межах яких повинна 

здійснюватись правозастосовна діяльність органів державної виконавчої 

влади щодо надання адміністративних послуг; 

– забезпечення правовими стандартами, в межах яких повинна 

здійснюватись правозастосовна діяльність органів державної виконавчої 

влади щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і 

свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

– забезпечення умов реалізації прав особистості в публічній 

сфері шляхом закріплення процедур не тільки ефективних з точки зору 

держави, а й зручних для пересічних громадян; 

– встановлення механізму захисту прав суб’єктів публічних 

правовідносин. 

Отже ціль адміністративного права як категорія, яка розглядається у 

відриві від поняття «функція адміністративного права», – це той кінцевий 

результат, якого прагнуть досягти суб’єкти правотворчої діяльності, 

закріплюючи відповідні адміністративно-правові норми в національному 

законодавстві.  

Фактори, які були нами використані при визначенні цілей 

адміністративного  права, можуть бути застосовані при визначенні цілей 

адміністративно-деліктного права як інституту адміністративного права 

України. Керуючись ними, можна запропонувати наступні постійні цілі 

адміністративно-деліктного права: 

– встановлення заборон на вчинення діянь, які є соціально 

небезпечними для суспільства, а їх порушення є підставою для 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності; 

– закріплення системи заходів адміністративної відповідальності, 

яка б відповідала принципам доцільності і справедливості притягнення 

особи до відповідальності; 

– встановлення процесуального порядку притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності, яка б відповідала принципу охорони 
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публічних інтересів та інтересів, прав і свобод окремої особи, що є 

учасником провадження.  

Перелічені вище цілі адміністративно-деліктного права, 

характеризують адміністративно-деліктне правове регулювання у відриві 

від його функцій.  

Якщо ж цілі розглядати як невід’ємний елемент більш загального 

поняття «функції адміністративно-деліктного права», то виникає 

необхідність їх конкретизації, адже назва функцій права в цілому і його 

елементів зокрема, визначається цілями правового регулювання. Тому 

серед цілей адміністративно-деліктного права (як одного із трьох 

елементів змісту функцій адміністративно-деліктного права) можна 

виділити наступні: 

– установча ціль, яка полягає у фіксації основних параметрів 

адміністративної відповідальності (закріплення понять, завдань та 

принципів адміністративно-деліктного правового регулювання, віку, з 

якого настає адміністративна відповідальність, тощо); 

– обмежувальна ціль, яка полягає у закріпленні адміністративно-

деліктних заборон і обмежень в сфері адміністративно-деліктних відносин; 

– профілактична (превентивна) ціль, яка полягає у закріпленні 

механізмів попередження вчинення адміністративних правопорушень як з 

боку особи, яка притягується до відповідальності, так і з боку інших осіб; 

– правозахисна (процесуальна) ціль, яка полягає у закріпленні 

процесуального порядку притягнення особи, що вчинила адміністративне 

правопорушення, до адміністративної відповідальності;  

– каральна ціль, яка полягає у закріпленні системи адміністративних 

стягнень, застосування яких супроводжується осудом дій правопорушника, 

а також позбавленнями майнового, морального і організаційного характеру 

для правопорушника; 

– правовідновлююча ціль, яка полягає у закріпленні механізмів 

відновлення правового положення суб’єкта права, яке існувало до 
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вчинення адміністративного правопорушення; 

– компенсаційна ціль, яка полягає у закріпленні механізму 

відшкодування особі шкоди, що була заподіяна в результаті вчинення 

адміністративного правопорушення; 

– виховна ціль, яка пов’язана з прищепленням людині певних 

моральних якостей та формуванням у нього почуття обов’язку, 

відповідальності за свої вчинки.  

Наступним елементом, що входить до змісту поняття «функція 

адміністративно-деліктного права» є правові засоби. Найбільш 

оптимальним та дієвим у теоретичному та практичному значенні є 

дослідження засобів у прив’язці до «цілей» і «результату». 

В попередніх положеннях дисертації зазначалося, що засоби без 

цілей позбавлені сенсу існування, тобто існування любого засобу повинно 

бути підпорядковано одній або декільком цілям. При цьому, саме засоби 

забезпечують кінцевий результат щодо реалізації цілей. Отже правові 

засоби як елемент змісту функцій адміністративно-деліктного права, з 

одного боку, підпорядковані цілям адміністративно-деліктного права, а, з 

другого, – забезпечують кінцевий результат щодо реалізації цих цілей.  

З огляду на це, стає зрозумілим, чому всі засоби адміністративно-

деліктного правового регулювання в середині системи права та в середині 

системи адміністративного права забезпечують реалізацію охоронної та 

захисної функцій, адже всі вони спрямовані на досягнення двох цілей – 

охорона суспільних відносин, врегульованих нормами права, і захист прав 

та свобод осіб від протиправних посягань.  

Якщо ж розглядати адміністративно-деліктне право як самодостатню 

систему, яка здійснює вплив на чисельні суспільні відносини, то його 

функції (які класифікуються за цільовою спрямованістю правового 

регулювання) набувають іншого прояву. Наприклад, обмежувальна 

функція адміністративно-деліктного права полягає у встановленні заборон 

і зобов’язуючих норм.    
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Поняття «правові засоби» довгий час сприймалось в юридичній 

літературі як універсальне поняття, яке можна було використовувати в 

широкому розумінні при характеристиці будь-яких правових явищ і 

процесів. Наприклад, К. В. Шундіков при характеристиці правових засобів 

в механізмі правового регулювання зазначає, що дана категорія зводиться 

до тлумачення засобів у широкому розумінні як будь-яке явище, яке 

опосередковує процес перетворення ідеальної, розумової моделі (цілі) в 

реальний матеріальний результат [323, с. 30]. 

Сьогодні ж з’явилися праці, в яких правові засоби розглядаються як 

«інструментарій», за допомогою якого досягається конкретна ціль та 

визначається якість і ефективність правового впливу на суспільні 

відносини (С. С. Алексєєв, Н. Заяць, В. О. Сапун і ін.) [15; 72; 261]. 

Наприклад, Н. Заяць зазначає, що в такому значенні правові засоби теж 

розглядаються як весь спектр правових феноменів різних рівнів, але які 

мають досить суттєву відмінність, а саме, вони виокремлюються та 

розглядаються не з позиції потреб юридичної практики, а з позиції їх 

функціонального призначення, при цьому надаються їх необхідні 

характеристики як інструментів для досягнення поставлених цілей та 

вирішення нагальних завдань [72, с. 203].  

В юридичній літературі виділяють три рівні правових засобів, які 

використовуються для забезпечення реалізації цілей правового 

регулювання [17, с. 152-153]: 

– перший рівень – це первинні правові засоби.  Це, перш за все, 

юридичні норми, а також суб’єктивні юридичні права та юридичні 

обов’язки; 

– другий рівень – це правові форми, що склалися. Мова йде про 

правові інститути чи підінститути, що є юридично дієвими формами 

вирішення життєвих проблем (наприклад, підінститут адміністративного 

стягнення, підінститут оскарження постанов про адміністративні 

правопорушення, тощо);  
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– третій операціональний рівень – це конкретні юридичні засоби, 

що безпосередньо є в оперативному розпорядженні тих чи інших суб’єктів. 

Наприклад, звільнення від адміністративної відповідальності при 

малозначності правопорушення (ст. 22 КУпАП), направлення на 

проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи 

насильство за ознакою статі (ст. 39-1 КУпАП), тощо. 

Отже правові засоби є багаторівневим теоретико-правовим явищем, 

яке у контексті теми науково-дослідної роботи слід розглядати як первинні 

правові засоби (норми права, права і обов’язки учасників правовідносин, 

тощо), правові форми (правові інститути, підінститути) і конкретні 

юридичні засоби (заходи примусу), які є юридично дієвими для досягнення 

поставлених цілей.  

Таким чином, правові засоби, як елемент функцій адміністративно-

деліктного права, це первинні правові засоби (адміністративно-деліктні 

норми, процесуальні права і обов’язки учасників провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, тощо), правові форми (підінститути 

адміністративно-деліктного права) і конкретні юридичні засоби (заходи 

примусу, передбачені нормами адміністративно-деліктного права), які є 

юридично дієвими для досягнення цілей адміністративно-деліктного 

правового регулювання. 

Зважаючи на те, що правові засоби можуть змінюватись в залежності 

від цілі, на досягнення якої спрямовані, детальна характеристика 

адміністративно-деліктних правових засобів буде здійснена в четвертому 

розділі дисертації, який присвячено характеристиці сучасних функцій 

адміністративно-деліктного права.     

Останнім (третім) обов’язковим елементом змісту функцій 

адміністративно-деліктного права є результат. Застосовування такого 

методологічного підходу аргументується нами в підрозділі 2.3 дисертації, 

але деякі висновки, що були зроблені стосовно результату як елементу 
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функцій адміністративно-деліктного права, потребують додаткового 

обґрунтування.  

На жаль, в юридичній літературі представлено мало праць, в яких 

«правовий результат» чи «результат правового впливу» виступали б 

предметом дослідження. Серед праць, в яких науковці намагалися зв’язати 

між собою цілі правового регулювання (цілі юридичної відповідальності) 

та результат правового впливу (результат юридичної відповідальності), а 

також визначитись із змістом і значенням термінів «ефективність» і 

«якість» в юридичній науці, можна виділити праці М. А. Баламуш, В. В. 

Глазиріна, В. В. Головченко, Я. В. Задорожної, Л. В. Коваля, О. А. 

Котенко, В. Н. Кудрявцева, В. В. Лазарева, В. А. Леванського, О. М. 

Мельник, Д. М. Павлова, В. О. Продаєвича та багатьох інших.  

При характеристиці результату як елементу змісту функцій  

адміністративно-деліктного права, а також при визначенні співвідношення 

понять «ефективність» та «якість» реалізації, на нашу думку, слід 

враховувати наступне.     

По-перше, результат як елемент функцій адміністративно-

деліктного права – це завжди факт об’єктивної дійсності, який свідчить 

про те, що цілі були або не були досягненні. Наприклад, на це звертає увагу 

Я. В. Задорожна, яка при характеристиці функції способу вчинення 

адміністративного правопорушення зазначає, що «результат способу 

вчинення адміністративного проступку – це факт об’єктивної дійсності, 

який свідчить про те, що заявлені цілі були досягненні (наприклад, на 

підставі правильної кваліфікації адміністративного проступку особа була 

притягнута до адміністративної відповідальності)» [70, с. 160]. Схожу 

позицію висловлює і В. О. Продаєвич, який при характеристиці функцій 

юридичної відповідальності зазначає, що «результат юридичної 

відповідальності – це факт об’єктивної дійсності, який свідчить про те, що 

цілі юридичної відповідальності були досягненні [244, с. 63].  
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Повністю погоджуємося з цими твердженнями, адже немає цілей не 

спрямованих на досягнення певного результату. Тому кожна ціль 

адміністративно-деліктного права як суб’єктивна категорія переслідує 

досягнення змін в об’єктивній реальності, тобто конкретного результату 

[24, с. 165-166]. В ході адміністративно-деліктного регулювання можна 

отримати як бажані (тобто передбачені цілями правового регулювання), 

так і небажані для суспільства результати (тобто не передбачені цілями 

правового регулювання). Але ці бажані і небажані результати є фактами 

об’єктивної дійсності, які завжди можна співвіднести із цілями 

адміністративно-деліктного права, та на підставі цього визначитись з 

ефективністю реалізації його функцій як інституту адміністративного 

права.     

По-друге, результат як елемент функцій адміністративно-

деліктного права можливий тільки як наслідок застосування певних 

правових засобів. Без застосування цих засобів, цілі так і залишаться тільки 

бажаним чи запланованим результатом. Тому важливо передбачити таку 

систему правових засобів, яка б забезпечила отримання результату, 

передбаченого цілями адміністративно-деліктного права, та таким чином 

гарантувала ефективну реалізаціїю функцій адміністративно-деліктного 

права.  

По-третє, результат як елемент функцій адміністративно-

деліктного права є індикатором ефективності реалізації цих функцій. Але 

визначення змісту поняття «ефективність» та встановлення чітких 

критеріїв визначення ефективності правових явищ є суттєвою проблемою 

для юридичної науки, яка відноситься до групи гуманітарних наук і яка 

неохоче використовує математичні формули в своїх дослідженнях, в тому 

числі і тих, які допомагають визначитись з ефективністю діяльності 

адміністративно-юрисдикційних органів чи ефективністю реалізації 

адміністративно-деліктних норм. До того ж визначення змісту поняття 

«ефективність» потребує його співвідношення з іншим близьким, але 
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нетотожним за змістом, поняттям «якість». В нашому випадку важливо 

розмежовувати між собою ефективність та якість реалізації функцій 

адміністративно-деліктного права, а також визначитись з параметрами, які 

безпосередньо впливають на ефективність та якість реалізації цих функцій.     

Питання ефективності правового регулювання та діяльності органів 

державної влади почали активно досліджуватись ще в радянські часи. 

Радянські вчені ефективність визначали як співвідношення між фактично 

досягнутими результатами і цілями, поставленими перед юридичними 

інститутами [259, с. 6-8] або як ступінь досягнення цілей, які мав на увазі 

законодавець [69, с. 176; 260, с. 69; 45, с. 167; 216, с. 183]. Тобто при 

характеристиці ефективності чітко простежувався зв’язок між цілями та 

реально досягнутими результатами. Найбільш відомою та комплексною 

працею в цій сфері була колективна монографія «Ефективність правових 

норм» (1980 р.) 116, на яку і сьогодні посилаються при дослідженні 

ефективності в праві.  

Пізніше дослідження ефективності в праві почали ускладнюватися. 

Одна частина науковців звернула увагу на складну внутрішню структуру 

ефективності, яку можливо встановити лише при встановленні 

ефективності інших елементів, що безпосередньо чи опосередковано 

характеризують правове явище. Наприклад, О. М. Мельник вважає, що 

ефективність правового регулювання можна визначити як результативну 

характеристику його дії, яка свідчить про здатність права вирішувати 

відповідні соціально-правові проблеми. Загальну ефективність правового 

регулювання, продовжує вчений, забезпечують такі фактори, як 

ефективність закону, ефективність виконавчо-розпорядчої діяльності, що 

здійснює конкретизацію норм закону на підзаконному рівні, а також 

ефективність діяльності щодо застосування положень закону спеціальними 

суб’єктами. Перші дві позиції торкаються ефективності процесу 

правотворчості, а остання – розглядає ефективність правозастосування як 

особливої форми правореалізації [139, с. 190]. Тобто розкриваючи загальну 
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ефективність правового регулювання, О. М. Мельник вказує на те, що така 

ефективність залежить від інших показників ефективності, а саме від 

ефективності закону, ефективність виконавчо-розпорядчої діяльності, а 

також від ефективності діяльності спеціальних суб’єктів. Якщо науковий 

підхід О. М. Мельника взяти за основу, то логічний ряд можна було б 

продовжити наступним чином. Для визначення ефективності виконавчо-

розпорядчої діяльності необхідно було б визначити ефективність 

нормотворчої діяльності кожного окремо взятого центрального органу 

виконавчої влади, регіональних органів державної виконавчої влади та 

місцевих державних адміністрацій, а при визначенні ефективності 

діяльності спеціальних суб’єктів необхідно було б встановити 

ефективність кожного напряму діяльності органу державної влади. Тобто 

«ефективність», на думку О. М. Мельника, це завжди складне поняття, яке 

складається із сукупності інших показників ефективності.  

Разом з цим, при характеристиці ефективності О. М. Мельник не 

обмежується тільки показниками ефективності її внутрішніх елементів. 

Наприклад, він стверджує, що до основних правових складових 

ефективності законодавства належать правова якість самого законодавства, 

ефективність правозастосовної діяльності, рівень правосвідомості суб’єкта 

правозастосування і населення в цілому. Тому, на його думку, 

ефективність правового регулювання не може бути визначена як «чистий» 

показник, результат без врахування соціальних процесів і дій соціальних 

суб’єктів, завдяки яким і досягаються соціально та юридично значущі 

результати. Суспільство як неоднорідний феномен передбачає існування 

різних показників ефективності, залежно від сфери їх дії та особливостей 

правового регулювання у цих сферах. Загальним мірилом ефективності є 

ступінь відповідності реальних відносин тій типовій вимозі, яка міститься 

у конкретній нормі чи законодавчому акті [139, с. 190]. Тобто 

ефективність, на думку О. М. Мельника, це не тільки сукупності інших 
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показників ефективності, а й показники якості та ефективності певних 

соціальних процесів.  

Друга частина науковців зазначила, що на ефективність впливає 

багато факторів, серед яких можна виділити політичні, соціально-

економічні, культурні та інші фактори. Наприклад, Д. М. Павлов при 

характеристиці організаційно-правових засад забезпечення ефективності 

функціонування системи органів виконавчої влади зазначає, що 

ефективність управління це повне досягнення реальної та соціально-

корисної конкретної управлінської мети за мінімальних витрат ресурсів в 

оптимальний строк з урахуванням обставин зовнішнього та внутрішнього 

характеру. Таким чином, продовжує Д. М. Павлов, поняття  ефективності 

включає в себе такі елементи: а) реальну та соціально корисну конкретну 

управлінську мету; б) витрати ресурсів та управлінської енергії; в) строк 

досягнення мети; г) обставини внутрішнього та зовнішнього характеру 

[207, с. 86-87].   

Тобто Д. М. Павлов, по-перше, вважає, що на ефективність 

впливають чисельні зовнішні та внутрішні фактори (політичні, соціально-

економічні, культурні і ін.), по-друге, переконаний, що ефективність 

визначається кількісними і якісними показниками (автор не розмежовує 

між собою поняття «ефективність» та «якість»), по-третє, пов’язує 

ефективність виключно з досягненням соціально-корисної мети (вчений не 

виключає можливість закріплення в нормах права цілей, які лобіювалися 

певними соціальними групами, але за своєю суттю не є соціально-

корисними та загальнонаціональними. В таких випадках відсутній будь-

який сенс визначати ефективності досягнення шкідливих для суспільства 

цілей), по-четверте, переконаний, що ефективність це «оптимальна 

відповідність вимогам історичного періоду, своєчасність» (вважаємо, що 

оптимальна відповідність певному історичному періоду характеризує не 

«ефективність» реалізації будь-якого правового явища, а «якість» його 

реалізації, про що мова піде в наступних положеннях підрозділу).   
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 Не дивлячись на те, що сьогодні в науково-дослідних працях з теорії 

держави та права, конституційного і, навіть, адміністративно права, 

розглядаються окремі аспекти ефективності у праві, слід констатувати, що 

інтенсивність таких досліджень суттєво знизилась. Ці тенденції були 

помічені окремими науковцями, які спробували дати своє пояснення 

ситуації, що склалася. Наприклад, О. М. Мельник називає дві причини, які 

суттєво вплинули на інтенсивність досліджень ефективності в юридичній 

науці.  

Перша причина полягає в тому, що юридична наука переоцінила свої 

можливості. Були поставлені цілі та визначені завдання, які сучасна 

методологія юридичної науки не спроможна досягти та вирішити. 

Намагання ж вирішити існуючі теоретичні та практично-прикладні 

проблеми ефективності шляхом введення і використання математичних 

формул, призвели до того, що відбулося певне розчарування в 

правильності напрямку даних досліджень. Найбільш послідовно та 

аргументовано про збагачення юридичної методології математичними 

формулами висловлювався в своїх працях радянський вчений  В. А. 

Леванський у праці «Моделювання в соціально-правових дослідженнях» 

(1986 р.) 123, с. 56, проте запропоноване дослідження залишається 

цікавим з теоретичної точки зору і, на жаль, не має виходу в практичну 

площину. Результати його дослідження мають швидше пізнавальне, 

теоретичне значення, ніж практичне.  

Наприклад, В. В. Головченко, оцінюючи практичне значення 

концепції моделювання в соціально-правових дослідженнях, зазначив, що 

запропоновані в таких працях математичні моделі, конструкції, формули 

можуть викликати інтерес швидше у програмістів чи математиків, ніж у 

юристів 55, с. 27.  

Пояснюючи ці негативні тенденції у дослідженнях ефективності О. 

М. Мельник зазначає, що проявилась притаманна початковому етапу 

формування будь-якої наукової теорії закономірність, пов’язана з 
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постановкою перед теорією нездоланних завдань, виникненням 

невиправданих сподівань і свого роду ейфорією з боку дослідників. 

Проблема, як завжди, виявилась складнішою, ніж це уявлялося на перших 

етапах її дослідження. Можливості оцінки правової ефективності шляхом 

математичних вимірів, визначення формул були подані досить 

обмеженими дослідженнями і не виправдали покладених на них сподівань 

[139, с. 124].  

До подібних висновків прийшов і В. В. Лазарев у праці, присвяченій 

ефективності правозастосовних актів. Він звертає увагу на те, що важко 

вирахувати об’єктивовану частину мети, що ставилася під час прийняття 

правозастосовного акту, використовуючи лише математичну мову 122, с. 

107.  

Отже погоджуємося з О. М. Мельником в тому, що методик, 

придатних для вивчення та виміру ефективності правового регулювання, і 

на сьогодні не запропоновано.  

Друга причина, яка суттєво вплинула на інтенсивність досліджень 

ефективності в юридичній науці, полягає у тому, що не можна говорити 

про ефективність права в цілому та окремих його норм, якщо вони 

реалізуються в непридатному для цього соціальному середовищі. Роблячи 

такий висновок, О. М. Мельник, посилається на працю В. В. Головченка 

«Ефективність правового виховання: поняття, критерії, методика виміру» 

(1985 р.). Саме В. В. Головченко робить висновок про те, що дослідження 

ефективності правової нормативної системи та системи правових засобів 

зіткнулись із загальною неефективністю соціальних норм, що пов’язані з 

вихованням 56, с. 21. Протиріччя, що виникли в соціальній сфері щодо 

правового виховання, так і не були вирішені радянськими вченими. Це 

яскравий приклад того, що норми права, будучи лише одним із видів 

соціальних норм, іноді не можуть ефективно реалізовуватись в суспільстві, 
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якщо не корелюють із іншими соціальними нормами (нормами моралі, 

етики, релігії тощо).    

По-четверте, якщо результат повністю відповідає поставленим 

цілям, то слід констатувати, що функція була в повному обсязі 

реалізована. Це ідеальний варіант при оцінці ефективності реалізації 

функцій адміністративно-деліктного права, адже в такому випадку і цілі 

правового регулювання відповідають загальним потребам суспільства, і 

засоби були підібрані і закріплені в праві в достатній мірі, щоб досягти 

бажаного результату. Разом з тим, можливі і інші випадки, наприклад, 

коли отриманий результат лише частково співпадає з цілями 

адміністративно-деліктного права. Це означає, що функція 

адміністративно-деліктного права була реалізована не в повному обсязі, а 

тому слід переглянути та відкоригувати:  

1) або цілі адміністративно-деліктного права, які з якихось причин 

вже не відповідають реаліям сьогодення, а тому є хибними;  

2) або засоби, які передбачає адміністративно-деліктне 

законодавство, не спроможні досягти бажаного результату.    

Якщо ж результат взагалі не співпадає з тією ціллю адміністративно-

деліктного права, яка була заявлена (задекларована), то це означає, що 

функція адміністративно-деліктного права взагалі не була реалізована. У 

даному випадку необхідно встановити причини існування диспропорції 

між заявленою ціллю та отриманим результатом. Такі причини можуть 

бути як суб’єктивного характеру (наприклад, непрофесіоналізм суб’єктів, 

які здійснюють правотворчу діяльність, і які безпосередньо визначали в 

чинному законодавстві цілі та правові засоби), так і об’єктивного 

характеру (прогалини у законодавстві і ін.).  

В сучасних дослідженнях ефективності іноді можна зустріти 

висновки, які дещо випадають із загальних уявлень про ефективність в 

праві, що представлені в юридичній літературі. Наприклад,  О. А. Котенко 

підкреслює, що ефективність правового регулювання це очікуваний 
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результат від впровадження правореалізаційних форм в усіх сферах 

життєдіяльності людини, що потребують правової регламентації. Отже, 

продовжує О. А. Котенко, процес ефективного правового регулювання 

пов’язаний:  

1) з наявністю необхідної правової норми у відповідному правовому 

масиві;  

2) з раціональним, безперешкодним її застосуванням [110, с. 95].  

Тобто результат правового регулювання, на думку, О. А. Котенко, 

по-перше, не є критерієм визначення його ефективності, по-друге, 

сприймається як такий, що неминуче настане, якщо у відповідному 

правовому масиві буде наявна необхідна правова норма та її застосування 

буде раціональним і безперешкодним. Вважаємо, що ідеалізувати світ 

можливо у казках або у мріях, коли ж мова йде про науково-дослідну 

роботу, то ідеалізація світу недопустима. Виділяючи цілі правового 

регулювання та засоби його реалізації, О. А. Котенко ігнорує значення 

об’єктивованого результату, який наступив в наслідок  правового 

регулювання, для визначення ефективності в цілому правового 

регулювання. На його думку, результат неминуче буде ефективним, якщо 

сформулювати правильні цілі правового регулювання та передбачити 

оптимальний перелік правових засобів для реалізації поставлених цілей. 

Чи є сенс у визначенні ефективності правового регулювання, яке не сприяє 

самовдосконаленню правового регулювання? Адже визнання факту 

відсутності ефективності правового регулювання чи факту часткової його 

ефективності, створює умови для перегляду цілей і засобів правового 

регулювання. Саме так відбувається самовдосконалення правового 

регулювання та підвищення його ефективності.           

Розмірковуючи про взаємозв’язок категорій «результат» і 

«ефективність», особливу увагу хочемо звернути на працю Л. В. Коваля 

«Адміністративно-деліктне відношення» [86, с. 55], в якій автор 

використовує системний підхід для обґрунтування ефективності правових 
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зв’язків, що існують в адміністративно-деліктних відносинах. Л. В. Коваль 

вважає, що оптимізація правових відносин, які виникають у зв’язку із 

притягненням осіб до адміністративної відповідальності, вимагає від науки 

адміністративного права поглибленої розробки ключових питань «теорії 

ефективності адміністративної відповідальності». Вчений підкреслює, що 

багато проблемних питань ефективності адміністративно-деліктного 

правового регулювання та діяльності органів адміністративної юрисдикції 

вирішується як на теоретичному, так і практичному рівнях, але не 

розробленим залишається одне важливе питання – відпрацювання 

методики, показників і критеріїв визначення ефективності.  

Хочемо зазначити, що ці думки Л. В. Коваль висловлював в 1979 

році, але і сьогодні методики визначення ефективності правового 

регулювання чи діяльності органів публічної адміністрації, які 

пропонуються в юридичній літературі та використовуються у діяльності 

органів публічної адміністрації, є недосконалими.  

Дуже багато залежить від суб’єктивного сприйняття поняття 

«ефективність» та від суб’єкта, який безпосередньо визначається з 

методикою, показниками і критеріями обчислення ефективності. Особливо 

це помітно по тому, як ефективність діяльності органів публічної 

адміністрації відображена у їх офіційних звітах та у оцінках суспільства в 

цілому, оцінках громадських організацій, політичних партій і окремих 

соціальних груп населення. Тобто в офіційних звітах ефективність 

діяльності органів публічної адміністрації визначається за одними 

критеріями, а суспільство оцінює результати діяльності державних органів 

та органів місцевого самоврядування за іншими критеріями. При цьому 

висновок може бути діаметрально протилежним – одні будуть 

стверджувати, що, наприклад, ефективно здійснюється адміністративно-

юрисдикційна діяльність органами внутрішніх справ України, а інші – 

наводити приклади з практики та статистичні дані, які свідчать про суттєві 
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недоліки у діяльності органу державної влади, що автоматично свідчить 

про низький рівень ефективності його діяльності.  

На думку Л. В. Коваля, концепція ефективності може бути 

побудована навколо декількох ключових моментів. Саме на ці ключові 

моменти і хочемо звернути свою увагу, а також погоджуючись чи 

дискутуючи з автором, запропонувати сучасне уявлення про ефективність 

в юридичній науці та про результат як індикатор ефективності реалізації 

функцій адміністративно-деліктного права.  

По-перше, наука, на думку Л. В. Коваля, повинна бути націлена не 

тільки на констатацію негативного або позитивного результату дії санкції, 

правової норми, органу адміністративної юрисдикції, тощо. В сучасних 

умовах, вважає Л. В. Коваль, завдання науки, з урахуванням законів 

суспільного розвитку, «задати» такий напрямок в змісті і цілях зазначених 

правових категорій, при якому були б можливі найбільша віддача і їх 

сприятливий вплив на суспільні відносини, правосвідомість людей, 

правопорядок та ін. З огляду на це – і норми права, і встановлені ними 

санкції, повинні мати генерально-попереджувальний вплив [86, с. 56].  

З цим твердженням Л. В. Коваля, погоджуємося в тій частині, де 

автор наголошує на розробці теоретичних положень, які б озброювали 

науковців не тільки методикою визначення ефективності, а й методикою 

ефективного здійснення правотворчої та правозастосовної діяльності. 

Дійсно, якщо теорію ефективності звести тільки до винесення висновків 

«ефективно» чи «неефективно», то зникає сенс в проведенні досліджень 

ефективності правового регулювання, правотворчої чи правозастосовної 

діяльності. У висловлюванні Л. В. Коваля міститься і попередження щодо 

непродуманого проведення експериментів в праві, коли результат дії 

нормативно-правового акту чи його ефективність оцінюються лише після 

того, як правова норма була прийнята та вже певний час діяла у 

суспільстві. Саме тому вчений акцентує увагу на тому, що потрібна така 

теорія ефективності, при застосовуванні якої була б найбільша віддача і 



296 

 

найсприятливіший вплив на суспільні відносини. Якщо ці думки перенести 

у площину адміністративно-деліктного права, то їх можна сформулювати 

наступним чином: 

– дослідження ефективності в сфері адміністративно-деліктного 

правового регулювання не повинні обмежуватися тільки визначенням 

методики, яка допомагає відповісти – «ефективно», «частково ефективно» 

чи «неефективно»; 

– «ефективність» повинна закладатись безпосередньо в момент 

створення нової адміністративно-деліктної норми (тобто не тільки 

ефективність самої норми, а й ефективність суб’єкта правозастосовної 

діяльності, який таку норму буде реалізовувати). Це необхідно для 

уникнення (попередження) можливих негативних наслідків під час 

реалізації нових адміністративно-деліктних норм суб’єктами 

правозастосовної діяльності.       

По-друге, особливої актуальності для розвиненого суспільства, на 

думку, Л. В. Коваля, набуває визначення кінцевих результатів 

правоохоронної діяльності, які залежать від чисельних внутрішніх 

проміжних ланок, процесів, результативності цих процесів, від того, 

наскільки дієвою буде вся цілісна система. Тобто, докладаючи максимум 

зусиль для досягнення кінцевої мети цілісної системи, необхідно також 

приділяти увагу ефективності окремих її елементів [86, с. 56-57]. На жаль, 

Л. В. Коваль в своїх думках та висновках іноді перескакує з однієї системи 

координат в іншу, що впливає на логічність та обґрунтованість деяких його 

положень. Ось і тут, автор зв’язав концепцію ефективності чомусь 

виключно з результатами правоохоронної діяльності, тоді як мова в цілому 

йде про ефективність охоронної функції системи права. Разом з тим, його 

думка зрозуміла. Адже ідеально прописана в КУпАП норма, може 

неефективно реалізовуватись суб’єктом адміністративно-юрисдикційної 

діяльності. Це значить, що неефективність реалізації адміністративно-

деліктної правової норми обумовлена не вадами в її змісті, а недоліками в 
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діяльності юрисдикційного органу (це можуть бути прогалини в правовому 

регулюванні його діяльності або недоліки організаційного характеру, на 

кшталт, некомпетентність, недбалість суб’єкта правозастосування). Якщо 

це положення перенести у площину функцій адміністративно-деліктного 

права, то ефективність кожної окремо взятої функції буде залежати, по-

перше, від набору тих правових засобів, які законодавець передбачає для 

досягнення поставленої мети (виховання, попередження, покарання тощо), 

по-друге, від якісного правового регулювання кожного із зазначених 

засобів, по-третє, від якісної реалізації цих засобів суб’єктом 

правозастосовної діяльності. Кожна з перерахованих позицій впливає на 

загальне сприйняття ефективності реалізації функцій адміністративно-

деліктного права.  

По-третє, під ефективністю адміністративно-деліктного відношення, 

а також адміністративного стягнення, Л. В. Коваль розуміє співвідношення 

між бажаним результатом і ступенем досягнення мети. Ефективність 

системи адміністративно-деліктного відношення, на думку вченого, – це 

сумарна ефективність кожного зі складових його правових відносин. 

Ефективність кожного з них виражається кореляцією між метою, що стоїть 

перед ним, і фактично досягнутим результатом [86, с. 57-58].  

По суті  Л. В. Коваль підводить своїх читачів до сприйняття 

ефективності у вигляді математичних формул.  

« Е = М - Р » є загальною формулою для визначення ефективності, де 

Е – ефективність будь-якого правового явища, М – мета, на досягнення 

якої спрямоване правове явище, Р – результат, який фактично було 

досягнуто. Чим менша різниця між метою і результатом, тим більша 

ефективність реалізації (функціонування) правового явища, і,  навпаки, 

чим більша різниця між метою і результатом, тим менша ефективність 

реалізації (функціонування) правового явища; 

« Е1 = М1 - Р1 », є формулою визначення ефективності окремого 

елементу більш загальної системи. Наприклад, якщо вести мову про 
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ефективність системи адміністративних стягнень в Україні, то нам 

необхідно буде (за логікою Л. В. Коваля) окремо визначити ефективність 

накладання адміністративного штрафу, окремо – ефективність накладання 

виправних робіт, окремо – ефективність накладання адміністративного 

арешту, і так з кожним видом адміністративного стягнення.  

« Езаг = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 … », є формулою визначення загальної 

ефективності інституту адміністративної відповідальності, Е1 – 

ефективність карального елементу адміністративної санкції, Е2 – 

ефективність запобіжного впливу, Е3 – ефективність виховання, Е4 – 

економічна ефективність, Езаг – загальний показник ефективності інституту 

адміністративної відповідальності.  

До виведених і представлених вище формул ефективності Л. В. 

Коваль додає свої пояснення, які, на його думку, обов’язково слід 

враховувати при визначенні ефективності адміністративно-деліктних 

відносин.  

Так він зазначає, що з позицій системного підходу математичні 

формули повинні виражати ефективність всіх елементів системи 

адміністративно-деліктного відношення, до того ж враховувати ознаки, що 

характеризують якісну і кількісну сторони досягнення цілей даних 

відносин. Мова йде про одночасне врахування ступеня оптимальності, 

надійності, затрачених матеріальних ресурсів і людської енергії, часу для 

досягнення мети, тощо. Виходячи ж з багатоцільової структури деликтного 

відношення, його ефективність слід визначати окремо в розрізі цілей, 

поставлених законодавцем перед конкретними заходами відповідальності 

[86, с. 58].   

Дійсно, розмірковуючи про результат як критерій ефективності 

реалізації адміністративно-деліктних функцій, слід враховувати і той факт, 

що під час реалізації функції результат може бути досягнутий за рахунок 

значних затрат матеріальних ресурсів, людської енергії та часу. Чи можна 

такий результат вважати задовільним, а реалізацію функції ефективною? 
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Вважаємо, що «Да». Пояснюється це тим, що немає меж досконалості. 

Сьогодні технології, що використовуються в суспільстві, та матеріально-

технічне забезпечення органів адміністративної юрисдикції дозволяють 

притягнути особу до адміністративної відповідальності з одними 

затратами ресурсів, енергії і часу, а через пів року ці затрати можуть бути 

мінімізовані в результаті реформування правоохоронних органів, їх 

належного матеріально-технічного забезпечення, кадрової політики, тощо. 

Якщо оцінювати ефективність функцій адміністративно-деліктного права 

використовуючи політичні, соціально-економічні, організаційні фактори, 

то весь час слід буде констатувати, що поставлені цілі досягаються, але 

досягти їх можна було б більш економно, оперативно та з меншими 

енергетичними затратами.  

Такий підхід перетворює «ефективність» в явище, до якого 

суспільство постійно прагне дотягнутись, але яке, не дивлячись ні на що, 

залишається постійно недосяжним. Якщо ж розглядати ефективність 

функцій адміністративно-деліктного права лише в правовій площині та у 

співвідношенні «ціль», на досягнення якої спрямоване адміністративно-

деліктне правове регулювання, і «результат», який фактично було 

досягнуто адміністративно-деліктним правовим регулюванням, то на 

визначення їх ефективності не будуть впливати значні затрати 

матеріальних ресурсів, людської енергії і часу. Наприклад, якщо в 

результаті реалізації виховної функції збільшиться в Україні кількість 

людей, які з повагою ставляться до вимог адміністративно-деліктного 

законодавства і які ні за яких обставин не будуть вчиняти протиправні 

діяння, така функція буде вважатись ефективно реалізованою, адже 

основна її ціль була досягнута.   

Л. В. Коваль з таким висновком не погоджується. Наприклад, він 

стверджує, що при оцінці ефективності адміністративного арешту слід 

брати до уваги не тільки безпосередній прямий пенітенціарно-

превентивний ефект, але і враховувати фактори «вторинного» порядку – 
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економічний ефект від використання адміністративно заарештованих в 

народному господарстві, від зниження витрат на діловодство і ін. [86, с. 58-

59].   

На нашу думку, аргумент, запропонований Л. В. Ковалем, це 

яскравий приклад ототожнення двох категорій, які мають своє змістовне 

наповнення в науці. Категорія «ефективність» завжди пов’язана з 

результативністю, тобто із ступенем досягнення цілей, що ставилися перед 

організацією, правовим інститутом, тощо.  

Категорія «якість» визначається сукупністю параметрів, що її 

характеризують. Наприклад, якість реалізації функцій адміністративно-

деліктного права повинна відповідати наступним параметрам: повнота 

досягнення поставлених цілей (мова йде про можливість практичної 

реалізації поставленої цілі в запланованому обсязі); оптимальність 

правових засобів, які використовуються для досягнення цілей (вибір 

найкращих із існуючих правових засобів для досягнення поставленої мети 

з урахуванням наявних обмежень за часом, матеріальними і людськими 

ресурсами, тощо).  

Тобто при оцінці «ефективності» адміністративного арешту нам 

важливо встановити – досягнуті основні цілі функцій адміністративно-

деліктного права чи ні, а при оцінці «якості» адміністративного арешту як 

адміністративного стягнення обов’язково слід брати до уваги такі 

показники як матеріальні витрати держави на утримання порушників, 

витрати часу і людських ресурсів на діловодство, яке здійснюється при 

цьому, тощо.   

Разом з тим, Л. В. Коваль говорить про «якісні» і «кількісні» 

показники ефективності. На його думку, кількісні характеристики 

досліджуваних правових явищ з боку масштабів, ступеня розвитку, що 

виражаються вартісними або натуральними одиницями виміру (кількісні 

показники ефективності), повинні бути нерозривно пов’язані з якісними 

показниками, що вказують на ступінь відповідності бажаних результатів 
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санкцій, діям суб’єктів деліктних відносин щодо реалізації прав і 

обов’язків. На підставі цього робиться висновок, що «якісні зміни можуть 

відбуватися лише шляхом кількісного збільшення або кількісного 

зменшення матерії або руху» [86, с. 60]. 

І «ефективність», і «якість» реалізації функцій адміністративно-

деліктного права, на нашу думку, мають свої показники (в основному мова 

йде про статистичні дані, дані опитувань, тощо), але якщо визначення 

«ефективності» пов’язано з відповіддю на запитання – «В якій мірі 

досягнута поставлена мета?», то при визначенні «якості» – «На скільки 

оптимально була досягнута поставлена мета?».  

Деякі функції адміністративно-деліктного права могли б ефективно 

реалізовуватись і при наявності в системі адміністративних стягнень лише 

двох санкцій – штраф та адміністративний арешт, але чи було б таке 

правове регулювання якісним?  

Тому перефразовуючи висновок Л. В. Коваля, хочемо зазначити, що 

кількісні зміни, які відбуваються безпосередньо в адміністративно-

деліктному регулюванні, не завжди впливають на ефективність реалізації 

функцій адміністративно-деліктного права, тоді як якість їх реалізації 

забезпечується виключно шляхом кількісних змін в правовому 

регулюванні.  

Разом з тим, про ефективність і якість реалізації функцій 

адміністративно-деліктного права свідчать кількісні зміни, які відбулися в 

суспільстві в ході реалізації адміністративно-деліктних норм (в основному 

це статистичні дані, які свідчать про ріст чи зменшення адміністративних 

правопорушень у суспільстві, про процентне співвідношення кількості 

порушених справ про адміністративні правопорушення та кількості 

винесених постанов про накладення адміністративного стягнення, тощо). 
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3.2 Функції адміністративно-деліктного права в системі функцій 

національного права 

 

Визначення системи функцій права є найбільш дискусійним 

питанням із усього спектру проблем функціональних взаємозв’язків 

елементів системи права.  Ці дискусії стосуються критеріїв класифікації 

функцій права, їх змісту, видів, і навіть, найменувань. До того ж, вже 

зверталась увага на те, що іноді до функцій права відносять функції, які 

характеризують або відповідну галузеву юридичну науку, або відповідну 

навчальну дисципліну.  

В юридичній літературу можна знайти: 

1) науковий підхід, де функції права поділяються на види лише за 

одним критерієм; 

2) науковий підхід, де можуть висуватися декілька критеріїв 

класифікації функцій права та, як правило, два рівні функцій права; 

3) науковий підхід, який характеризується розгорнутою системою 

критеріїв класифікації функцій права, а також їх багаторівневою 

структурою.  

Розглянемо декілька найбільш розповсюджених точок зору, які 

демонструють сучасні напрямки розвитку наукової думки з питань 

класифікації функцій права та їх системи.  

1. Перший науковий підхід полягає у тому, що функції права 

поділяються на види лише за одним критерієм (Д. Д. Галліган, В. В. 

Полянський, Ю. М. Старілов) [51; 91]. 

Як не дивно, але такий спрощений підхід до функцій права 

зустрічається переважно в працях представників адміністративного права. 

Тобто при визначенні функцій адміністративного права ігноруються 

сучасні підходи, які є розповсюдженими в межах теорії держави та права.  

Наприклад, Д. Д. Галліган, В. В. Полянський і Ю. М. Старілов в 

монографії «Адміністративне право: історія розвитку і основні сучасні 
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концепції» зазначають, що можна виділити дві функції адміністративного 

права – регулятивну і охоронну [51]. Тобто автори навіть не намагаються 

розділити регулятивну функцію на два підвиди – регулятивно-статичну та 

регулятивно-динамічну.  

Ю. М. Козлов констатує, що як правило виділяють дві функції 

адміністративного права – організаційно-структурну і конфліктно-

охоронну, але такий стан речей вчений вважає незадовільним. На його 

думку, регулювати суспільні відносини можна з різними цілями, а тому і 

прояви функцій адміністративного права можуть бути різноманітні. Він 

пропонує серед функцій адміністративного права виділяти 

правозастосовну, правотворчу, організаційну, координаційну і 

правоохоронну [91, с. 68].  

Як вже відмічалося в попередніх підрозділах дисертації, 

представники адміністративного права на якомусь етапі його розвитку 

почали підміняти (заміняти) функції адміністративного права на функції 

виконавчої влади чи функції державного управління. Тому більшість 

концепцій функцій адміністративного права, які представлені в юридичній 

літературі, не мають відношення до функцій адміністративного права, а 

являють собою концепції функцій державного управління чи органів 

публічної адміністрації.     

2. Другий науковий підхід полягає у тому, що пропонується декілька 

критеріїв класифікації функцій права, а також виділяється два рівні 

функцій права (М. С. Кельман, В. В. Лазарев, С. Л. Лисенков, О. Г. 

Мурашин, Н. М. Хома) [80; 196; 126]. 

Наприклад, С. Л. Лисенков в залежності від соціального призначення 

та ролі права в системі соціальних норм розрізняє загально-соціальні та 

спеціально-юридичні функції права. В свою чергу, серед загально-

соціальних С. Л. Лисенков виділяє інформаційну, виховну, пізнавальну 

(гносеологічну), комунікативну функції, а серед спеціально-юридичних – 
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регулятивну (яка може виступати в двох якостях «регулятивно-статична» і 

«регулятивно-динамічна») і охоронну функції [126, с. 135-136].  

До системи функцій, яку пропонує С. Л. Лисенков, виникає декілька 

питань, на які чіткої відповіді автор не дає.  

По-перше, пізнавальна (гносеологічна) функція притаманна 

юридичній науці і полягає у пізнанні і поясненні правових явищ і процесів, 

що відбуваються у житті суспільства, у формуванні загальних уявлень про 

окремі правові явища, а також у констатації існуючого стану правової 

дійсності. С. Л. Лисенков же стверджує, що пізнавальна функція права 

проявляється у тому, що право відображає закономірності розвитку 

суспільства, справжній стан його розвитку, а значить є джерелом знань про 

нього.  

Для того, щоб право стало джерелом знань, воно повинно бути 

об’єктом чи предметом наукового дослідження. Процес пізнання і 

пояснення правових явищ і процесів, що відбуваються у житті суспільства, 

це прерогатива юридичної науки, а не права як системи правових норм. 

Тому вважаємо помилковим виділення пізнавальної функції серед функцій 

права, бо  така функція притаманна виключно юридичній науці.      

По-друге, незакінченою вбачається і класифікація спеціально-

юридичних функцій права. Л. С. Лисенков регулятивну функцію поділяє 

на два підвиди – регулятивно-статична і регулятивно-динамічна, тоді як 

охоронна функція, на його, думку є цільною та поділу на підвиди не 

підлягає [126, с. 135-136]. На жаль, Л. С. Лисенков не наводить прикладів, 

які могли б його зорієнтувати на більш виважений підхід до класифікації 

функцій права.  

Наприклад, закріплення в адміністративно-деліктному законодавстві 

системи адміністративних  стягнень свідчить про реалізацію регулятивно-

статичної чи охоронної функції? Якщо Л. С. Лисенков вважає, що 

встановлення в законодавстві санкцій завжди має відношення до охоронної 

функції, то логічно було б охоронну функцію теж поділити на два підвиди 
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– охоронно-статичну і охоронно-динамічну функції. Адже факт 

закріплення переліку адміністративних санкцій в чинному законодавстві 

свідчить про реалізацію охоронно-статичної функції, а норми, які 

передбачають порядок застосування адміністративних санкцій, свідчать 

про реалізацію охоронно-динамічної функції.             

Схожу позицію з незначними відмінностями висловлюють автори 

підручника з теорії держави та права під редакцією В. В. Лазарева. Вони 

виділяють дві групи критеріїв, за якими можна будувати систему функцій 

права:  

1) зовнішні, на підставі яких виділяються соціальні функції права;  

2) внутрішні, які витікають із самої природи права.  

До першої групи автори підручника відносять політичну, економічну 

і виховну функції, а до другої – регулятивну (яку поділяють на 

регулятивно-статичну і регулятивно-динамічну) і охоронну функції [196, с. 

99-100].  

Цій системі функцій права притаманні ті ж вади, що і системі права, 

яка була запропонована Л. С. Лисенковим (вона не пояснює поділ 

регулятивної функції на два підвиди та відсутність подібного поділу 

відносно охоронної функції права), а також без аргументації залишається 

питання щодо запропонованого переліку соціальних функцій. Наприклад, 

чому в цьому переліку відсутні ідеологічна і інформаційна функції. До 

того ж не можемо погодитись з тим, що зовнішні критерії пов’язуються 

виключно із соціальною роллю права в суспільстві, а внутрішні – із 

юридичними властивостями галузей права, правових інститутів та норм 

права всередині системи права.  

Переконані, що всередині системи права галузі права можуть 

виконувати одні юридичні функції, тоді як зовні (стикаючись із 

навколишнім середовищем) – інші юридичні функції. Наприклад, 

кримінальне процесуальне право всередині системи права реалізує 
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правозахисну (процесуальну) функцію, тоді як зовні – установчу, 

обмежувальну, компенсаційну та інші функції права.   

Незначні відмінності простежуються у системі функцій права, яку 

пропонують М. С. Кельман, О. Г. Мурашин і Н. М. Хома. Розбіжності тут 

помітні лише у переліку загально-соціальних функцій права, до яких 

автори відносять гуманістичну, організаторсько-управлінську, виховну, 

інформаційну (комунікативну), оціночну та гносеологічну (пізнавальну) 

функції права [80, с. 291-292]. Серед спеціально-юридичних функцій вони 

традиційно виділяють регулятивну (яка має два підвиди – регулятивно-

статична і регулятивно-динамічна функції) і охоронну.    

3. Третій науковий підхід характеризується, по-перше, розгорнутою 

системою критеріїв класифікації функцій права, по-друге, багаторівневою 

структурою системи функцій права (О. В. Малько, М. І. Матузов, М. Н. 

Марченко, Ю. В. Пирожкова, Т. Н. Радько) [195; 254; 294; 211]. 

Багаторівневу систему функцій права запропонували автори 

підручника з теорії держави та права під редакцією М. Н. Марченко. 

Спочатку вчені пропонують за внутрішніми і зовнішніми факторами 

розрізняти соціальні і юридичні функції права. Враховуючи значення 

напрямку впливу права на суспільне життя, сутнісні якості і об’єм 

правового впливу, автори підручника поділяють соціальні і юридичні 

функції на два підвиди – основні і неосновні. Кожна із створених груп 

функцій має певний набір своїх функцій: 

а) до основних юридичних функцій відносяться регулятивно-

статична, регулятивно-динамічна і регулятивно-охоронна; 

б) до основних соціальних функцій – економічна, політична і 

виховна; 

в) до неосновних юридичних функцій – компенсаційна, 

обмежувальна і відновлювальна; 

г) до неосновних соціальних функцій – інформаційна, екологічна і 

соціальна функція.   
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Також автори підручника з теорії держави та права під редакцією М. 

Н. Марченко окремо виділяють функції правових норм, до яких відносять 

державну орієнтацію, державну оцінку, цільову та мотиваційну функції 

[195, с. 56-74]. 

По-перше, слід погодитись з авторами підручника з теорії держави та 

права під редакцією М. Н. Марченко в тому, що охоронну функцію вони 

називають «регулятивно-охоронна». Таким чином вони підкреслюють, що 

всі норми права (і охоронні в тому числі) регулюють суспільні відносини, а 

тому протиставлення у класифікації між собою регулятивної і охоронної 

функцій, як це робиться в деяких наукових джерелах, є методологічно не 

вірним.  

По-друге, відчувається вплив на думки представників теорії держави 

та права доробок кримінального, цивільного, кримінального 

процесуального та цивільного процесуального права. Ці галузі права 

характеризуються тим, що між матеріальними та процесуальними нормами 

або взагалі не існує норм організаційного характеру, які важко віднести до 

групи матеріальних чи групи процесуальних норм (кримінальне і 

кримінальне процесуальне право), або ж кількість таких норм незначна, а 

тому вони не беруться в розрахунок при поділі норм на матеріальні і 

процесуальні (наприклад, до матеріальних норм в цивільному праві 

відносять норми, які регламентують порядок укладання цивільно-правових 

договорів).  

Адміністративне право завжди характеризувалося наявністю великої 

групи організаційних норм, які не відносились до норм матеріального 

права, в той же час вони не відповідали загальним уявленням про 

процесуальні норми. Якщо визнати в системі права існування процедурних 

норм поряд з матеріальними і процесуальними нормами, то тоді логічно 

було б класифікацію функцій права на регулятивну і охоронну функції 

представити у наступному вигляді: 
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1) регулятивно-статична функція набуває прояву в закріпленні права 

та обов’язки фізичних осіб, правовий статус юридичних осіб, систему 

органів публічної адміністрації, систему судів і ін.; 

2) регулятивно-процедурна (регулятивно-динамічна) функція 

набуває прояву в закріпленні порядку реалізації прав та обов’язків 

фізичних осіб, повноважень органів публічної адміністрації в публічно-

сервісній сфері, порядку прийняття управлінських рішень в системі 

органів публічної адміністрації, порядку укладання адміністративного 

договору тощо; 

3) регулятивно-охоронна функція набуває прояву в закріпленні 

переліку заборон і інших обмежень, а також  в закріпленні санкцій за 

порушення встановлених заборон і обмежень; 

4) регулятивно-захисна функція набуває прояву в закріпленні 

процесуального порядку розгляду публічного спору чи правопорушення.   

Саме такий підхід до класифікації функцій права є логічним, 

обґрунтованим та методологічно вивіреним. Тобто за способом правового 

впливу та формами реалізації норм права функції права можна поділити на 

чотири види: 1) регулятивно-статична; 2) регулятивно-процедурна 

(регулятивно-динамічна); 3) регулятивно-охоронна; 4) регулятивно-

захисна.      

По-третє, погоджуємося з авторами підручника з теорії держави та 

права під редакцією М. Н. Марченко в тому, що слід розрізняти між собою 

функції права, функції галузей права та функції окремо взятої правової 

норми. Також підтримуємо їх думку, що до функцій правових норм 

відносяться функція державної орієнтації, функція державної оцінки, 

цільова та мотиваційна функції [195, с. 56-74]. 

Складну і заплутану систему функцій права пропонують М. І. 

Матузов і О. В. Малько. Так автори, виходячи із специфіки характеру і 

цілей правового впливу, виділяють групу загальних функцій права, серед 

яких називають три основні функції (регулятивно-статична, регулятивно-
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динамічна, регулятивно-охоронна) та одну додаткову функцію (виховна). 

Пояснюється такий підхід тим, що виховну функцію не можна віднести ні 

до основних, ні до юридичних функцій, в той же час, її не можна віднести і 

до соціальних функцій [294, с. 156-161].  

Далі, в залежності від сфері суспільних відносин, на які 

розповсюджується правовий вплив, М. І. Матузов і О. В. Малько 

пропонують виділяти наступні групи функцій: а) похідні від основних 

загальні функції права (економічна, політична, соціально-культурна); б) 

похідні від основних окремі функції права (екологічна, податкова і ін.); в) 

інші похідні від основних функції права (в конституційному праві – 

установча функція, в цивільному праві – функція придбання права 

власності, в трудовому праві – компенсаційна функція тощо).  

По-перше, система функцій права, яка запропонована М. І. 

Матузовим і О. В. Малько, є внутрішньо-неузгодженою багаторівневою 

системою (необґрунтовано використовується багато критеріїв для 

виділення видів функцій та їх рівнів в самій системі) і складною як для 

сприйняття, так і для використання в науково-дослідних роботах.  

По-друге, М. І. Матузов і О. В. Малько критикують виділення в 

системі функцій права групи «соціальних функцій», пояснюючи це тим, 

що всі без виключення функції є соціальними, до того ж такі функції як 

економічна чи політична є всього-на-всього різновидами регулятивної 

функції. Хочемо частково підтримати науковців в тому, що на рівні 

загальної теорії права (тобто в межах теорії держави та права) можливо і є 

сенс розглядати соціальні функції права з точки зору специфіки взаємодії 

права, як соціального явища, та суспільства, як самодостатньої соціальної 

системи. Пояснюється це тим, що теорія держави і права намагається 

акумулювати не тільки знання галузевих юридичних наук, а і використовує 

доробки інших наук (соціології, політології і ін.). Тобто є намагання 

комплексно (іноді виходячи за межі правового регулювання) оцінювати 

роль і значення права у суспільстві. Коли ж мова йде про функції галузей 
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права чи функції окремих правових інститутів (тобто такі дослідження 

відбуваються в межах галузевих юридичних наук), то їх класифікація 

повинна обмежуватись виключно юридичними функціями. Дослідження 

соціальних функцій не охоплюється предметом галузевих наук. 

Проведення ж таких досліджень означає, що науковець вийшов за межі 

галузевого предмету дослідження, а його науково-дослідна праця носить 

міжгалузевий характер – на стику права, соціології, політології і інших 

наук.  

Тому погоджуємося з М. І. Матузовим і О. В. Малько в тому, що 

соціальні функції на рівні галузей права і правових інститутів виділяти не 

потрібно (це можна робити лише нарівні загальної характеристики 

функцій системи права), але не погоджуємося з тим, що економічну і 

політичну функції автори розглядають в якості «похідних від основних 

загальних функцій права». На нашу думку, в даному випадку мова йде не 

про економічну чи політичну функції галузі права, а про регулятивно-

статичну, регулятивно-процедурну, регулятивно-охоронну і регулятивно-

захисну функції галузі права, які вона реалізує в адміністративно-

політичній чи економічній сферах суспільства. Відомі ситуації, коли 

політика та стан економіки в країні впливають на зміст національного 

законодавства, і таким чином відбувається вплив на галузеве правове 

регулювання. Але ці факти лише свідчать про те, що право, політика та 

економіка як соціальні явища співіснують та взаємодіють один з одним.  

Розгорнуту систему функцій права пропонує Т. Н. Радько [254, с. 

324]. Вчений виділяє декілька підстав класифікації функцій права: 

– в залежності від елементів системи права виділяються функції 

загально-правові, міжгалузеві, галузеві, правових інститутів та норм права; 

– в залежності від того наскільки розповсюдженою функція є в 

системі права виділяються основні і неосновні функції. До основних 

відносяться регулятивна, охоронна, економічна, політична і виховна, а до 
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неосновних –  обмежувальна, відновна, компенсаційна, екологічна, 

інформаційна, соціальна (у вузькому значенні цього слова); 

– за способом правового впливу на суспільні відносини 

виділяються власне юридичні та соціальні функції права. До основних 

власне юридичних функцій відносяться регулятивна (статична, динамічна) 

та охоронна, а до неосновних власне юридичних функцій відносяться 

обмежувальна, компенсаційна і відновна. До основних соціальних функцій 

відносяться економічна, політична та виховна, а до неосновними 

соціальних – екологічна, інформаційна та соціальна (у вузькому значенні 

цього слова).     

Як бачимо, Т. Н. Радько у цій класифікації ввібрав положення всіх 

попередніх класифікацій, а тому їй притаманні всі вище перелічені 

недоліки і переваги. Єдине, на що хочемо звернути увагу, це поділ функцій 

права на основні та додаткові. Автор сам наголошує на тому, що кожен 

елемент системи права може мати свій перелік функцій. Виходить, що для 

окремо взятої галузі права якась певна функція може бути основною, тоді 

як взагалі для системи права вона може мати характер додаткової. 

Вважаємо, що такий підхід є помилковим. Функція або реалізується 

системою права, або взагалі не реалізується, навіть окремим правовим 

інститутом. Тому класифікаційний ряд функцій права повинен 

враховувати рівні системи права (система права в цілому, підсистеми 

права, галузі і ін.), але не розбивати їх на більш значимі і менш значимі, 

більш розповсюджені і менш розповсюджені, основні і додаткові.  

  Ю. В. Пирожкова, опираючись в основному на праці вище 

перелічених представників теорії права, запропонувала розгорнуту 

систему функцій адміністративного права [211, с. 185-187].  

По-перше,  Ю. В. Пирожкова виділяє велику кількість критеріїв, за 

якими можна класифікувати функції адміністративного права:  
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1) у відповідності до діалектичного виникнення функцій 

адміністративного права виділяються внутрішні (базові юридичні) та 

зовнішні (загальносоціальні) функції;  

2) за способами правового впливу виділяються регулятивна (у її 

статичному та динамічному вимірах) та охоронна;  

3) в залежності від системного обсягу правового впливу виділяються 

власне галузеві функції адміністративного права (регулятивна, охоронна, 

процедурна), міжгалузеві (аналітико-прогностична, організаційно-

координаційна, синергетична), функції норм (в залежності від часу – 

постійні та тимчасові, в залежності від місця – загальнодержавні та 

локальні; в залежності від виду – матеріальні та процедурні) та функції 

інститутів (контрольна, ціннісно-орієнтаційна, виховна);  

4) в залежності від правового впливу виділяються базові юридичні 

(регулятивна, охоронна, процедурна) та загальносоціальні (економічна, 

політична, соціально-культурні);  

5) за об’єктами (сферами) правового впливу виділяються об’єктні 

функції – економічна, політична, культурна, інформаційна, екологічна, 

виховна тощо;  

6) через призму предмету адміністративного права виділяються 

регулятивна, охоронна, процедурна функції.  

На жаль, в цій системі зустрічаються функції, які характеризують не 

стільки правовий вплив права на суспільні відносини, скільки особливості 

прояву юридичної науки (наприклад, аналітико-прогностична функція). 

Автор виділяє в системі функцій адміністративного права соціальні 

функції, які, як вже зазначалося, не повинні входити в предмет досліджень 

на галузевому рівні. Такі дослідження відволікають від аналізу сутності 

правових явищ (права, правового регулювання, правовідносин і ін.), і 

зосереджують свою увагу на соціальному значенні права, що є предметом 

дослідження теорії права, філософії права, соціології, політології і ін. 

Збагативши функції адміністративного оправа такою функцією як 
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процедурна функція, Ю. В. Пирожкова чомусь побоялась конкретизувати і 

інші його функції. Логічно було б поряд з процедурною, регулятивно-

статичною і охоронною функціями виділити правозахисну (процесуальну) 

функцію адміністративного права.               

По-друге,  Ю. В. Пирожкова пропонує авторський варіант системи 

функцій адміністративного права, ієрархічними рівнями якої є:  

– підсистема першого  рівня – базові юридичні функції галузі: 

регулятивна, охоронна та процедурна;  

– підсистема другого рівня – загальносоціальні: економічна, 

політична, соціально-культурні (ідеологічна, виховна, інформаційна); 

– підсистема третього рівня – міжгалузеві: аналітико-прогностична, 

організаційно-координаційна та синергетична галузеві функції [211, с. 185-

187].  

З цим підходом погоджуємося лише частково. Вважаємо, що рівні 

(підсистеми) в системі функцій права слід виділяти, але їх виділення 

повинно базуватися не на поділі функцій на юридичні та соціальні, а в 

залежності від місця, яке займає елемент у системі права, ролі, яку він 

відіграє в середині системи, та його проявів із зовнішнім середовищем, а 

саме, суспільними відносинами, які охоплюються предметом правового 

регулювання.    

Отже коротко зупинившись на основних підходах щодо визначення 

системи функцій права, хочемо запропонувати авторський підхід як до 

системи функцій права, так і до видів функцій адміністративно-деліктного 

права.  

Перший найвищий рівень системи функцій права, до якого 

відносяться наступні юридичні функції права, – регулятивно-статична, 

регулятивно-процедурна (регулятивно-динамічна), регулятивно-охоронна, 

регулятивно-захисна функції.  

Цей рівень характеризується тим, що всі норми права здійснюю 

регулюючий вплив на суспільні відносини, тому підкреслюється у назві 
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функцій права його регулятивна спрямованість. Ці види функцій 

виділяються в залежності від способу та цілей правового регулювання:  

1) регулятивно-статична функція набуває прояву в закріпленні прав 

та обов’язків фізичних осіб, правового статусу юридичних осіб, системи 

органів публічної адміністрації, системи судів і ін.;  

2) регулятивно-процедурна (регулятивно-динамічна) функція 

набуває прояву в закріпленні порядку реалізації прав та обов’язків 

фізичних осіб, повноважень органів публічної адміністрації в публічно-

сервісній сфері, порядку прийняття управлінських рішень в системі 

органів публічної адміністрації, порядку укладання адміністративного 

договору тощо;  

3) регулятивно-охоронна функція набуває прояву в закріпленні 

переліку заборон і інших обмежень, а також  в закріпленні санкцій за 

порушення встановлених заборон і обмежень;  

4) регулятивно-захисна функція набуває прояву в закріпленні 

процесуального порядку розгляду публічного спору чи правопорушення. 

Із чотирьох перелічених функцій права першого рівня, 

адміністративно-деліктне право зовні реалізує тільки три – регулятивно-

статичну, регулятивно-охоронну та регулятивно-захисну функції. При 

цьому всередині системи права адміністративно-деліктне право реалізує 

охоронну та регулятивно-захисну функції.      

Другий рівень системи функцій права, до якого відносяться 

юридичні функції галузей права та правових інститутів. Ці функції 

деталізують функції права першого найвищого рівня – установча, 

стимулююча, обмежувальна, профілактична (превентивна), контрольна, 

каральна, компенсаційна, правовідновлююча, процесуальна і ін. Кожна 

галузь права чи правовий інститут можуть мати свій набір функцій, які 

детально розкривають особливості прояву регулятивно-статичної, 

регулятивно-динамічної, регулятивно-охоронної та регулятивно-захисної 

функцій. Виділення таких функцій допомагає краще розкрити особливості 
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галузевого правового регулювання чи правового регулювання на рівні 

окремого його інституту. Саме цей рівень функцій права буде використано 

в подальших підрозділах дисертації для розкриття специфіки 

адміністративно-деліктного правового регулювання.    

Третій рівень системи функцій права, до якого відноситься 

виховна функція. Особливість цієї функції проявляється в тому, що вона не 

відноситься ні до юридичних, ні до соціальних функцій права, але посідає 

важливе місце в системі функцій права, адже реалізується всіма 

елементами системи права. Не є виключенням в цьому сенсі і 

адміністративно-деліктне право, виховну функцію якого теж буде 

досліджено у наступних положенням дисертації.  

Четвертий рівень системи функцій права включає до свого складу 

функції правових норм – державної орієнтації, державної оцінки, цільова 

та мотиваційна функції. Ці функції притаманні будь-якій нормі права, а 

тому вони дають загальне уявлення про цільову спрямованість всіх 

правових норм. Їх же характеристика в межах нашого дисертаційного 

дослідження, не буде розкривати специфіку адміністративно-деліктного 

правового регулювання.   

Серед функцій адміністративно-деліктного права, які розкривають 

специфіку його правового регулювання, слід виділяти: установчу, 

обмежувальну, профілактичну (превентивну), каральну, компенсаційну, 

правовідновлюючу, процесуальну (функції другого рівня) та виховну 

(функція третього рівня).    

Адміністративно-деліктне право розглядається в юридичній 

літературі у трьох іпостасях – як правовий інститут, як наука та як 

навчальна дисципліна. Кожен із перелічених статусів адміністративно-

деліктного права має свій перелік функцій, які розкривають його 

функціональне призначення в системі права України, в системі юридичних 

знань та системі навчальних дисциплін, які читаються у закладах вищої 

освіти юридичної спрямованості.  



316 

 

У підрозділі 1.2 дисертації вже зверталась увага на те, що  правовий 

інститут, наука і навчальна дисципліна під назвою «адміністративно-

деліктне право» мають тісний зв’язок, який проявляється у тому, що: 

– навчальна дисципліна формується на підставі досягнень науки 

та з врахуванням положень  чинного законодавства; 

– наука, з одного боку, є тим орієнтиром, на який оглядається 

законодавець при формулюванні положень нормативно-правових актів, а, з 

іншого – акумулятором знань, які виникають під час реалізації положень 

нормативно правових актів, адже систематизує знання, отримані в 

результаті діяльності суб’єктів правозастосування.   

Отже реалізація функцій адміністративно-деліктного права як 

правового інституту, як науки і як навчальної дисципліни мають тісний 

зв’язок між собою та здійснюють взаємний вплив одна на одну.  

Зважаючи на те, що розкриттю змісту функцій адміністративно-

деліктного права як правового інституту присвячено четвертий розділ 

дисертації, в цьому підрозділі хочемо зосередити свою увагу виключно на 

функціях науки адміністративно-деліктного права та функціях навчальної 

дисципліни «Адміністративно-деліктне право», а також розкрити зв’язок 

реалізації цих функцій з функціями однойменного правового інституту.  

Адміністративне право сьогодні ще не стало єдиною конструкцією, 

де кожна частина на своєму місці. Пояснюється це тим, що кожна наукова 

школа з адміністративного права намагається розробити свою концепцію 

адміністративного права та розповсюдити її не тільки в науковій сфері, а й 

в правотворчій та навчально-методичній сферах. Саме тому і місце 

адміністративно-деліктного права ні в системі науки адміністративного 

права, ні в системі навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

остаточно не визначені.  

Цікаво, що спектр наукового світогляду щодо змісту, системи, 

структури адміністративного права суттєво різниця у представників вище 

згаданих шкіл – від використання термінології і підтримки поглядів на 
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систему адміністративного права, яка ще була запропонована в радянський 

період, до повного ігнорування термінології і досвіду радянського 

минулого та незалежної України із запозиченням термінології і досвіду 

провідних країн Європи (насамперед, Німеччини).  

Відчуваємо, що істина знаходиться десь посередині, але «модні 

тенденції», пов’язані з гаслами про європейську інтеграцію, та фінансова 

підтримка відповідних наукових досліджень європейськими організаціями, 

призводять до мінімізації значення національної юридичної науки та до 

необґрунтованого копіювання і запозичення основних положень науки 

адміністративного права країн західної Європи. Не будемо здивовані, якщо 

скоро замість підручників з адміністративного права України на полицях 

магазинів можна буде знайти тільки підручники з державного права 

Німеччини, по яким і доведеться читати адміністративне та 

адміністративно-деліктне право у закладах вищої освіти України.  

Отже різні наукові світогляди щодо адміністративного права є 

однією з головних перепон розвитку не тільки адміністративно-деліктного 

права як підгалузі адміністративного права, а й перешкодами для розвитку 

науки адміністративно-деліктного права і навчальної дисципліни 

«Адміністративно-деліктне право».   

При характеристиці певної юридичної науки завжди виникає 

питання про визначення її функцій [197, с. 25-31; 273, с. 12-13]. Наука 

адміністративно-деліктного права може розглядатися у двох значеннях: 1) 

як вид пізнавальної діяльності, спрямованої на узагальнення, 

систематизацію й переосмислення практичного та теоретичного досвіду, 

накопиченого у сфері адміністративно-деліктних відносин, а також 

спрямованої на подальший розвиток цих відносин; 2) як система знань про 

закономірності формування, розвитку та застосування норм 

адміністративно-деліктного права з метою правової організації суспільних 

відносин, що виникають з приводу притягнення особи до адміністративної 

відповідальності [185, с. 27-28].    
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Зрозуміло, що функції пізнавальної діяльності і функції системи 

знань різняться між собою, бо основна мета пізнавальної діяльності – 

приблизитись до істини, а мета системи знань – збагачувати базовими 

знаннями осіб, які цього бажають. Це і є основною причиною того, що 

функції науки адміністративно-деліктного права як системи знань та 

функції адміністративно-деліктного права як навчальної дисципліни не 

завжди збігаються, хоча і перекликаються між собою за змістом.  

Наука адміністративно-деліктного права є системою знань про 

адміністративно-деліктне право, адміністративно-деліктні відносини, 

адміністративно-деліктні норми, про історію розвитку та перспективи 

вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства.  

Разом з тим, слід зазначити, що в юридичній науці представлені 

різноманітні думки щодо її функцій. Приведемо декілька прикладів, щоб 

показати масштаби існуючої з цього питання проблеми.  

Наприклад, В. А. Бачінін при характеристиці функцій філософії 

права виділяє всього чотири функції: 1) пізнавальна (онтологічна); 2) 

методологічна; 3) ціннісно-орієнтаційна; 4) освітньо-виховна [30, с. 980-

981].  А. С. Васильєв, В. В. Іванов, О. Ф. Скакун виділяють сім функцій 

теорії держави та права: 1) пізнавальна (онтологічна); 2) методологічна; 3) 

евристична; 4) прогностична; 5) ідеологічна; 6) політична; 7) науково-

прикладна (організаторська) [273, с. 12-13; 299, с. 16-17]. С. Л. Лисенков 

виділяє дев’ять функцій теорії держави та права: 1) пізнавальна 

(онтологічна); 2) евристична; 3) методологічна; 4) ідеологічна; 5) 

системотворча; 6) практично-прикладна; 7) комунікативна; 8) навчальна; 

9) прогностична [126, с. 17-18]. О. В. Сурілов теж виділяє дев’ять функцій 

теорії держави та права: 1) політична; 2) методологічна; 3) ідеологічна; 4) 

евристична; 5) системотворча; 6) практично-прикладна; 7) комунікативна; 

8) навчальна; 9) прогностична [289, с. 39-47]. Основна різниця між 

системами функцій теорії держави та права, які запропонували С. Л. 

Лисенков і О. В. Сурілов, є те, що С. Л. Лисенков в своїй класифікації 
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виділяє пізнавальну (онтологічну) і ігнорує політичну функцію, а О. В. 

Сурілов, навпаки, виділяє політичну і ігнорує пізнавальну (онтологічну) 

функцію.     

Огляд представлених в юридичній літературі думок щодо функцій 

юридичної науки дає можливість зробити наступні висновки. 

По-перше, науковці не завжди при характеристиці функцій 

розрізняють між собою функції права (галузі, правового інститут тощо), 

науки і навчальної дисципліни, наприклад: 

– ідеологічна та політична функції реалізуються в основному 

правом, яке є системою загальнообов’язкових правил поведінки, 

встановлених державою та забезпечених державним примусом. Цю думку 

підтверджують і висновки, які зробила в своїй дисертації Ю. В. 

Пирожкова. Щоправда, вчена наполягає на тому, що ідеологічна та 

політична функції повинні виділятися і характеризуватися як галузеві 

функції. Ю. В. Пирожкова стверджує, що політична функція знаходиться у 

тісному взаємозв’язку як із блоком загальносоціальних функцій 

адміністративного права (адже її ціннісні орієнтири обумовлюється не 

лише політикою, але й економічною та соціально-культурною складовою 

суспільного розвитку), так і з базовими юридичними функціями галузі, 

завдяки яким вона отримує нормативне закріплення. Отже політична 

функція, враховуючи пріоритетні політичні вектори розвитку суспільства, 

виступає базисом для нормативного регулювання, охорони та 

обслуговування суспільних відносин. Інтегративні властивості політичної 

функції не лише обумовлюють її особливе місце в системі 

загальносоціальних функцій галузі, але й її фактичний вплив на 

трансформацію сутнісного наповнення ціннісних орієнтирів  

адміністративно-правового регулювання [211, с. 339]. Також Ю. В. 

Пирожкова серед соціально-культурних функції адміністративного права 

виділяє ідеологічну функцію, яка, по-перше, обумовлюється ідеологією 

предмету адміністративного права, по-друге, визначає ідеологію державної 
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служби, яка полягає в служінні публічним інтересам, по-третє, визначає 

інші вектори ґрунтовних соціально-культурних перетворень [211, с. 370-

371]. Отже політика, ідеологія і право взаємодіють між собою і цю 

взаємодію можна прослідити на рівні реалізації функцій права в цілому, 

функцій адміністративного права та, навіть, функцій адміністративно-

деліктного права. Адміністративне право і адміністративно-деліктне право 

як елементи системи права України відображають політичний курс 

держави, пануючу ідеологію у суспільстві, особливості політичної системи 

і її функціонування, а також приймають участь у формуванні державної 

політики і ідеології, але функції відповідної науки чи відповідної 

навчальної дисципліни повинні максимально віддалитись від державної 

політики і однієї для всіх ідеології, адже тоді у дослідника втрачається 

об’єктивність сприйняття правових явищ і процесів у суспільстві, а у 

студента втрачається можливість критично оцінювати інформацію, яка 

йому пропонується під час навчання, та на підставі цього 

самовдосконалюватись; 

– навчальна (освітньо-виховна) функція, яку іноді виділяють 

науковці, притаманна виключно функціям навчальної дисципліни. Вона не 

може реалізовуватися юридичною наукою, в тому числі наукою 

адміністративно-деліктного права. Юридична наука досліджує правові 

явища, виявляє закономірності, пропонує нові підходи, прогнозує розвиток 

законодавства, але не виховує і не навчає. Такі цілі не ставляться перед 

юридичною наукою, а тому навчальна (освітньо-виховна) функція може 

бути реалізована виключно навчальною дисципліною, для якої навчання і 

виховання є пріоритетними цілями.  

По-друге, комунікативна функція, на нашу думку, притаманна 

виключно теорії держави та права, адже вона як наука є зв’язувальною 

ланкою між юридичними та іншими гуманітарними науками – філософією, 

філософією права, соціологією, політологією тощо. Наприклад, С. Л. 

Лисенков стосовно цього зазначає, що загальна теорія держави та права 
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«перекачує» в юридичну науку і пристосовує до її потреб новітні 

досягнення інших галузей знань і, у свою чергу, збагачує їх результатами 

власних досліджень. Загальна теорія держави та права відіграє також 

провідну роль у вирішенні проблеми взаємозв’язків між усіма іншими 

юридичними науками, сприяє тому, щоб результати кожної з них, у разі 

необхідності, могли бути використані всіма іншими юридичними науками 

[126, с. 18].  

На жаль, стосовно науки адміністративно-деліктного права цього 

сказати не можна. Ця наука, на що зверталась увага в підрозділі 1.2 

дисертації, дуже часто запозичує досягнення науки кримінального права, 

не пристосовуючи їх до потреб адміністративно-деліктного права, а тому 

такі запозичення відіграють більше руйнівну ніж сприятливу (позитивну) 

та систематизуючу роль для розвитку науки адміністративно-деліктного 

права. Досягнення науки адміністративно-деліктного права збагачують 

теорію адміністративного права. Досягнення ж теорії адміністративного 

права можуть бути акумульовані теорією держави та права. І лише після 

цього узагальнені теорією держави та права висновки можуть бути 

використані як в інших юридичних, так і в інших гуманітарних науках.         

З цих позицій можна говорити про наступні функції науки 

адміністративно-деліктного права: теоретико-пізнавальна; евристична; 

прогностична; практично-прикладна; методологічна; системотворча. 

1. Теоретико-пізнавальна (онтологічна) функція розглядається в 

науковій літературі як пізнання і пояснення явищ і процесів державного і 

правового життя суспільства, які обумовлені предметом дослідження 

науки [273, с. 12]. Не погоджуємося з визначенням, яке запропонував С.  Л. 

Лисенков. Він зазначає, що теоретико-пізнавальна (онтологічна) функція 

це встановлення і вивчення основних характеристик і властивостей 

державно-правових явищ, які досліджуються вперше [126, с. 17]. Чому 

вперше? Соціологія як наука досліджує суспільство з моменту її 

створення, адже суспільство залишається незмінним предметом 
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дослідження соціології. Разом з тим, саме суспільство розвивається, 

еволюціонує та видозмінюється, що і мотивує соціологів пізнавати та 

пояснювати явища і процеси, які супроводжують розвиток суспільства.   

Наприклад, В. А. Бачінін стосовно цього зазначає, що пізнавальна 

функція дозволяє досліджувати найбільш загальні проблеми існування 

правової реальності, вибудовувати універсальні пояснювальні моделі 

правових феноменів, залучаючи для цього всі теоретичні багатства, 

накопичені людством [30, с. 980]. 

Отже теоретико-пізнавальна (онтологічна) функція науки 

адміністративно-деліктного права полягає:  

– у пізнанні таких правових явищ як «адміністративний делікт», 

«адміністративно-деліктне регулювання», «адміністративна 

відповідальність», «провадження у справах про адміністративні 

правопорушення» тощо;  

– у поясненні отриманих знань щодо закономірностей 

виникнення, розвитку і функціонування адміністративно-деліктного права, 

а також стосовно інших адміністративно-деліктних правових феноменів 

(адміністративний делікт, адміністративна відповідальність, склад 

адміністративного правопорушення і ін.);  

– у формуванні загальних уявлень про окремі адміністративно-

деліктні явища;  

– у констатації існуючого стану адміністративно-деліктної 

правової дійсності.  

Отже, теоретико-пізнавальна (онтологічна) функція науки 

адміністративно-деліктного права проявляється у пізнанні і поясненні 

адміністративно-деліктних правових явищ і процесів, що відбуваються у 

житті суспільства, у формуванні загальних уявлень про окремі 

адміністративно-деліктні явища, а також у констатації існуючого стану 

адміністративно-деліктної правової дійсності.  



323 

 

2. Евристична функція науки пов’язана з відкриттям нових, раніше 

невідомих характеристик і властивостей об’єкта пізнання. Евристика (від 

грецької «heurisko» – відшукую, відкриваю) – мистецтво  винаходу; 

керівництво стосовно того, як методичним шляхом знаходити нове [312, с. 

530].  

Наприклад, О. В. Сурілов зазначає, що евристична функція 

реалізується на найвищій сходинці юридичного пізнання, а саме в тій його 

сфері, де відбувається синтез наукової юридичної інформації. Результатом 

такого синтезу є поглиблені і всебічні уявлення про природу держави і 

права та про різні державно-правові явища. Найважливішою евристичною 

проблемою юридичної науки є пошук та знаходження фундаментальних 

рішень тих питань, які час від часу ставляться перед юридичною наукою та 

виникнення яких обумовлено розвитком суспільства [289, с. 42].  

В юридичній літературі представлено чимало науково-дослідних 

праць, в яких пропонуються нові підходи до визначення змісту 

адміністративно-деліктних правових явищ (В. К. Колпаков, Д. М. 

Лук’янець і ін.), але слід констатувати, що не завжди ці нові знання 

належним чином потім відображаються на правотворчому рівні та у змісті 

підручників і навчальних посібників. Якщо зміст запропонованої нами 

науково-дослідної праці проаналізувати з точки зору реалізації в ній 

евристичної функції, то слід зазначити, що новий підхід до визначення 

змісту функцій адміністративно-деліктного права і є яскравим прикладом 

реалізації такої функції науки.  

Не можемо повністю погодитись з визначенням евристичної функції, 

яке пропонує С. Л. Лисенков. Він зазначає, що реалізація евристичної 

функції допомагає не тільки відкрити нові закономірності і властиві 

державно-правових явищ у нових соціальних умовах, а й передбачити 

майбутнє і оцінити минуле [126, с. 17]. Частково цим думкам заперечує О. 

Ф. Скакун. Вона вважає, що евристична функція полягає у відкритті нових 

знань і закономірностей та збагаченні новими знаннями про державно-
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правові явища [273, с. 12-13]. Тобто евристична функція пов’язана із 

здобуттям нових раніше невідомих знань про адміністративно-деліктне 

право, тоді як передбачати майбутнє допомагає прогностична функція, а 

оцінювати минуле – теоретико-пізнавальна (онтологічна) функція науки 

адміністративно-деліктного права.  

Евристична функція адміністративно-деліктного права, на відміну 

від теоретико-пізнавальної функції, пов’язана не з пізнанням і поясненням 

адміністративно-деліктних правових явищ і процесів, що відбуваються у 

житті суспільства, а із здобуттям нових раніше невідомих знань про 

адміністративно-деліктне право і адміністративно-деліктні правові явища.  

3. Практично-прикладна функція науки полягає у впровадженні 

напрацьованих наукою положень і висновків у державно-правову 

практику, в урахуванні цих положень і висновків науки в діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, а також під час 

підготовки нормативно-правових актів. Це важлива функція науки 

адміністративно-деліктного права, адже теоретичні напрацювання так і 

залишаться теоретичними конструкціями, якщо не будуть реалізовані в 

практичній сфері шляхом фіксації наукових пропозицій та висновків у 

нормативно-правових актах. Найбільш розгорнуто зміст цієї функції науки 

розкриває О. В. Сурілов. Він зазначає, що практики є першими 

«тестувальниками» положень науки. Саме вони потім вносять корекції в 

теоретичні знання, намагаючись узгодити її з практикою. Будь-які 

практичні питання вирішуються не тільки з позиції спеціальних, а й 

загальнотеоретичних уявлень. Напрацювання теоретичних положень в 

юридичній науці не є самоціллю. Теоретичні надбання в цій науці є 

цінностями лише остільки, оскільки вони допомагають осмислити правову 

дійсність у всьому різноманітті її прояву [289, с. 44].  

Якщо ці думки взяти за основу при характеристиці практично-

прикладної функції науки адміністративно-деліктного права, то слід 

зазначити наступне: 
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1) практично-прикладна функція адміністративно-деліктного права 

підвищує рівень престижності даної науки. Якщо наукові пропозиції 

швидко втілюються у життя на правотворчому і правозастосовному рівнях, 

що дає позитивний результат для всього суспільства, то це додатково 

свідчить про ефективність науки адміністративно-деліктного права. 

Щоправда, слід відзначити, що останнім часом зв’язок науки 

адміністративно-деліктного права з законодавством і правозастосовною 

діяльністю зменшився. Це відбувається не з вини науковців і не тому, що 

низький рівень наукових доробок, а тому, що: 

по-перше, практики почали займатися не правозастосовною 

діяльністю, що є їх безпосереднім обов’язком, а науково-дослідною 

роботою. Таким чином науково-обґрунтовані висновки все частіше 

підміняються узагальненнями практики, а місце науковців-теоретиків 

почали займати практики, які паралельно з професійною діяльністю 

замаються у вільний від роботи час науково-дослідною роботою. 

Зрозуміло, що теоретичний рівень перших і других суттєво різниться, але 

на це чомусь сьогодні все менше і менше звертається увага; 

по-друге, законодавець при формулюванні положень 

адміністративно-деліктного права ігнорує теоретичні доробки відповідної 

науки і керується узагальненнями практики, досвідом сусідніх країн, 

політичною доцільністю тощо;         

2) як би ґрунтовно теоретичні знання не відображали 

адміністративно-деліктну правову дійсність, вони мають обмежене 

використання, якщо не набувають прояву в практичній сфері. Наприклад, 

О. О. Івін, характеризуючи практичну значимість науки, зазначає, що 

наука існує не за ради самої себе, а заради тої користі, яка вона здатна 

принести суспільству [76, с. 211]. Але при цьому він підкреслює, що 

прив’язувати науку до практики і вимагати від неї негайних позитивних 

результатів небезпечно. Не скільки теоретична та пізнавальна 

зацікавленість вченого, оскільки потреби суспільства стимулюють 
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постійний розвиток науки. Тому наука існує, в першу чергу, для того, щоб 

забезпечити ефективність практики людей.     

Тому і пропонується в дисертації розглядати функції права не як 

основні напрями правового впливу, бо такий традиційний підхід залишає 

«функції права» ідеалізованою теоретичною конструкцією, яка ніяк не 

проявляє себе в практично-прикладній сфері, а як сукупність трьох понять 

«ціль», «засоби» і «результат», що дає можливість говорити про 

ефективність і якість реалізації тої чи іншої функції адміністративно-

деліктного права, а також пропонувати шляхи їх вдосконалення; 

3) практично-прикладна функція адміністративно-деліктного права 

підвищує професійний рівень практики. Прикладна діагностика різних 

фактів і явищ юридичної дійсності здійснюється не тільки на підставі 

букви закону, але і з позицій адміністративно-деліктної правової теорії. 

Чим вище рівень теоретичної підготовки спеціаліста, тим точним і 

поглибленим буде рівень пізнавального відображення ним тих фактичних 

складів, з якими він стикається у своїй професійній діяльності, і тим менше 

вірогідність прийняття ним юридичної помилки.  

Цей висновок можна відобразити наступною тезою: «Чим вище 

рівень теоретичної підготовки суб’єктів провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, тим результативнішою буде діяльність 

адміністративно-юрисдикційних органів». І, навпаки, відсутність 

теоретичної культури у практичного працівника, як мінімум призводить до 

юридичного формалізму у його діяльності, як максимум – до грубих 

прорахунків в прийнятті юридичних рішень під час здійснення 

адміністративно-юрисдикційної діяльності [289, с. 44].         

Отже практично-прикладна функція науки адміністративно-

деліктного права полягає:  

1) в накопиченні теоретичного матеріалу та досвіду практики для 

формування в законодавстві відповідних адміністративно-деліктних 

правових положень;  
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2) в тому, щоб за допомогою загальних уявлень про адміністративно-

деліктні правові явища надавались певні орієнтири суб’єктам 

адміністративно-юрисдикційної діяльності у вигляді пояснень, тлумачень 

та рекомендацій.   

4. Методологічна функція науки в основному досліджується в межах 

філософії права і теорії держави та права. Наприклад, В. А. Бачінін 

стверджує, що методологічна функція полягає у тому, щоб розробляти 

інструментальні засоби для вивчення актуальних проблем правознавства, 

забезпечувати юриспруденцію ефективними юридичними методами і 

принципами, що дозволяють їй проводити конкретні дослідження [30, с. 

980]. 

Велика частина представників теорії держави та права і більшість 

представників інших галузевих наук, в тому числі науки адміністративного 

та адміністративно-деліктного права, вважають, що методологічна функція 

притаманна виключно теорії держави та права, тоді як галузевим 

юридичним наукам така функція не властива [319, с. 45]. Цьому заперечує 

О. В. Сурілов. Він зазначає, що є неприйнятною точка зору, згідно з якою 

загальна теорія держави і права виступає в цілому як наука методологічна, 

як творчий метод наукового пізнання дійсності в усіх її проявах. Він 

називає два аргументи, що обґрунтовують його позицію: по-перше, теорія 

як система знань не вичерпується гносеологією, методологією, тобто за 

змістом вона охоплює набагато більше питань; по-друге, будь-яка галузь 

юридичного знання має свою методологічну частину [289, с. 40].  

Проблема полягає в тому, що зміст методологічної функції теорії 

держави та права розкривається через характеристику  двох його 

складових: 

а) методологічна функція полягає в формулюванні понять, 

пов’язаних з державно-правовими явищами (створення категоріального 

апарату науки);   
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б) методологічна функція полягає в розробці методики дослідження 

державно-правових явищ (створення методології науки).  

 Саме друга складова змісту методологічної функції іноді вводить в 

оману представників галузевих юридичних наук, адже, на їх думку, 

розробка методики дослідження державно-правових явищ це виключно 

прерогатива теорії держави та права.  

Разом з тим, хочемо зазначити, що будь-яка юридична наука має 

свою методологію. В якості прикладу хочемо привести думки, які 

виловлює В. К. Колпаков в науково-дослідній роботі, яка присвячена 

деліктному феномену в адміністративному праві і в якій він, в межах 

окремого підрозділу, розглядає методологію адміністративно-деліктного 

права. При цьому, він наголошує, що методологія адміністративно-

деліктного права являє собою частку методології права, яка, у свою чергу, 

є часткою у сукупності методологій галузевих наук і відбиває основні риси 

цієї системи та її інструментарій. Характер методології права, яка на 

підставі загальнонаукової методології пропонує систему методів 

дослідження правових об’єктів, не має принципових відмінностей від 

загальної наукової методології, а її специфіка визначається особливостями 

об’єкта, функцій і метою пізнання. Звідси цілком коректно випливає, що 

методологія адміністративно-деліктного права не може мати принципових 

відмінностей від методології права, оскільки є її різновидом [100, с. 103]. 

Тобто В. К. Колпаков визнає існування методології адміністративно-

деліктного права, але підкреслює, що, по-перше, вона являє собою частку 

методології права, а тому не має принципових відмінностей від загальної 

наукової методології, і, по-друге, її специфіка визначається особливостями 

об’єкта, функцій і метою пізнання.  

Отже, визнаючи пріоритетність та багатство методологічного змісту 

теорії держави та права в системі юридичної науки, слід констатувати той 

факт, що вона не в змозі повністю взяти на себе функцію методологічного 

обслуговування всіх інших галузевих наук, до яких відноситься наука 
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адміністративного права, різновидом якої, в свою чергу, є наука 

адміністративно-деліктного права. Будь-яка галузь юридичного знання, 

окрім використання загальної методології, має свою методологічну 

частину і методологічно обслуговує сама себе, адже без цього будь-які 

плідні спеціальні наукові дослідження були б немислимі. 

Методологічна функція адміністративно-деліктного права набуває 

свого прояву і у вигляді створення «свого» категоріального апарату.  

Успішність будь-якого пізнавального пошуку юриста-вченого знаходиться 

в прямій залежності від глибини оволодіння ним теорією адміністративно-

деліктного права і її понятійним апаратом.  

Таким чином можна заключити, що методологічна функція науки 

адміністративно-делікного права, полягає, по-перше, в створенні 

категоріального апарату науки, по-друге, в створенні методології науки, 

яка б не суперечила загальній наукової методології, а її специфіка 

визначалась би особливостями об’єкта і метою пізнання.  

5. Системотворча функція науки проявляється у її здатності 

інтегрувати всі отримані знання в єдину узгоджену систему. Наприклад, С. 

Л. Лисенков називає таку систему знань «гармонійною пізнавальною 

системою», яка свідчить про узгодженість і єдність наукових знань [126, с. 

18].    

Розгляд системотворчої функції наук адміністративного права та 

адміністративно-деліктного права ускладнюється тим, що відповідна 

наука не визнається переважною більшістю науковців об’єктом 

адміністративно-правових досліджень, а тому загальні тенденції 

розвитку наукової доктрини, авторські концепції та окремі думки щодо 

адміністративно-правових явищ попадають в сферу уваги науковців 

лише за їх власною ініціативою.  

Тобто сприйняття науки адміністративного права і науки 

адміністративно-деліктного права відбувається або шляхом 

хронологічного переліку концепцій чи окремих висловлювань 
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науковців стосовно адміністративно-правих явищ, або через перелік 

видатних осіб, які в певні історичні періоди досліджували ці правові 

явища. Як такий «самоаналіз» існуючих положень (концепцій, вчень, 

підходів і ін.) в адміністративному праві відбувається доволі рідко та й 

сприймається скоріш як виняток з правила, ніж правило.  

Саме теоретичний рівень науки адміністративно-деліктного права 

надає цій науці цілісного характеру, здійснює вплив на її структуру. В той 

же час, системотворча функція науки адміністративно-деліктного права 

набуває свого прояву не тільки в єдності знань про адміністративно-

деліктні явища, а й в їх диференціації за чіткими критеріями. Наприклад, 

матеріальна і процесуальна частини адміністративно-деліктного права 

характеризують різні сторони прояву адміністративно-деліктного 

правового регулювання. В той же час, вони є невід’ємними складовими 

більш загальної системи – адміністративно-деліктного права як правового 

інституту адміністративного права України. 

Системотворча функція науки проявляється у її здатності 

інтегрувати всі отримані знання в єдину узгоджену систему. Наприклад, С. 

Л. Лисенков називає таку систему знань «гармонійною пізнавальною 

системою», яка свідчить про узгодженість і єдність наукових знань [126, с. 

18].    

Системотворча функція науки адміністративно-делікного права 

інтегрує всі отримані в результаті науково-дослідної діяльності знання в 

єдину узгоджену систему наукових знань про адміністративно-деліктні 

правові явища.  

6. Прогностична функція науки полягає в передбаченні розвитку 

державно-правових процесів. Тобто на підставі виявлення певних 

закономірностей та тенденцій наука адміністративно-деліктного права 

формулює перспективи на майбутнє шляхом висунення гіпотез та 

прогнозів. Наприклад, В. М. Сирих зазначає, що прогностична функція 

юридичної науки яскраво проявляється при визначенні шляхів подальшого 
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розвитку законодавства і практики його застосування. На його думку, 

можна достатньо точно передбачити успіх нормативно-правових рішень, 

що проектуються, чи, навпаки, спрогнозувати негативні наслідки їхньої дії. 

Це залежить від того наскільки прийняте нормативно-правове рішення 

враховує та відповідає теоретичним положенням юридичної науки і 

вимогам законодавчої техніки, а також чи відповідає воно існуючому 

рівню економічних та культурних відносин у суспільстві  [197, с. 27]. 

Сучасні судження про об’єкт науки адміністративного права 

зводяться в юридичній літературі лише до того, що об’єктом цієї науки 

є: по-перше, нормативний, теоретичний, практичний, історичний, 

прогностичний та інші значущі аспекти функціонування однойменної 

галузі права; по-друге, суспільні відносини, що виникають у процесі 

функціонування органів публічної адміністрації (серед яких особливе 

місце займають органи державної виконавчої влади) [185, с. 19-21]. 

Такий підхід унеможливлює процес внутрішньої рефлексії 

(системотворча функція) науки адміністративного права (нагадаємо, 

що наука адміністративно-деліктного права є однією з її частин), а, 

разом з тим, і реалізацію її прогностичної функції, адже існує тісний 

зв’язок між об’єктом та предметом науки. Якщо об’єкт являє собою 

фрагмент світу, який існує сам по собі, то предмет науки є фрагментом 

світу, що цікавить нас. Тому об’єкт наукового пізнання може бути 

предметом декількох наук. Наприклад, держава як об’єкт наукового 

дослідження вивчається теорією держави та права, наукою 

конституційного права, наукою адміністративного права, соціологією 

тощо. З гносеологічної точки зору протиставлення предмету пізнання 

та об’єкту є відносним. В тій частині, в якій об’єкт дається суб’єкту 

через призму практики і пізнання, він є предметом пізнання. В свою 

чергу, розвиток практики і пізнання тягне і розширення предмету 

пізнання, актуалізує для суб’єкта нові виміри об’єкта [312, с. 359]. Але 



332 

 

існує певна закономірність – чим вужче визначається об’єкта науки 

адміністративного права, тим вужче і її предмет.  

Тому і не дивує той факт, що в юридичній літературі сьогодні до 

предмету науки адміністративного права відносять: історію виникнення 

та розвитку адміністративного права як галузі права; предмет та метод 

адміністративно-правового регулювання; статус суб’єктів 

адміністративного права; джерела адміністративного права; 

адміністративно-правові норми; адміністративно-правові відносини; 

сутність і структуру виконавчої влади; методи та форми реалізації 

державної виконавчої влади; адміністративні послуги; адміністративну 

відповідальність; адміністративний процес; способи забезпечення 

законності в сфері реалізації державної виконавчої влади [199, с. 34-35; 

43, с. 60; 283, с. 31]. Як бачимо, до предмету науки адміністративного 

права не включаються такі важливі, на нашу думку, елементи як 

категоріальний апарат, концепції і теорії. Але ж саме вони дають 

можливість стверджувати, що наука адміністративного права реалізує, в 

тому числі, і прогностичну функцію.   

Розвиток адміністративно-деліктного права як науки та підгалузі 

адміністративного права, а разом з тим і розвиток адміністративно-

деліктного законодавства, залежать від рівня проведених наукових 

досліджень, запропонованих на цій підставі новацій та прогнозів. Поява 

нових прогностичних підходів, поглядів і концепцій – це результат 

реалізації як евристичної, так і прогностичної функцій науки 

адміністративного права. Такий результат не можливо досягнути не 

розглядаючи саму науку як об’єкт дослідження.  

Прогностична функція науки адміністративно-деліктного права — 

це передбачення напрямів вдосконалення діяльності адміністративно-

юрисдикційних органів та прогнозування змін в адміністративно-

деліктному правовому регулюванні, які сприятимуть вирішенню 

існуючих теоретичних проблем, розв’язанню питань в правозастосовній 
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сфері, а також сприятимуть систематизації суперечливих знань про 

адміністративно-деліктне право як підгалузь адміністративного права.  

Цю функцію можна розглядати на об’єктивному та суб’єктивному 

рівнях. Перший рівень характеризує прогностичне значення ідеї, 

концепції, методу, теорії – тобто, всього того, що має своєю підставою 

концептуальне передбачення. Такий тип передбачення представлений 

прогностичної функцією науки адміністративно-деліктного права в цілому. 

Кожна наукова концепція вносила свій вклад в поглиблення внутрішньої 

рефлексії науки адміністративного права, тобто на підставі досвіду 

минулого та з врахуванням об’єктивно існуючих чинників давались 

прогнози розвитку адміністративно-деліктних явищ і процесів. Між тим, 

слід пам’ятати, що об’єктивні передбачення завжди мінливі, тимчасові і 

багатовекторні.  

Другий рівень прогностичної функції науки адміністративно-

деліктного права охоплює собою великий спектр прогностичних 

висловлювань вчених, що носять одиничний (тобто висловлені окремим 

вченим) і, в той же час, розповсюджений характер (тобто таких 

індивідуальних думок вчених велика кількість), починаючи з окремих 

прогностичних думок щодо розвитку системи адміністративно-

юрисдикційних органів чи критеріїв систематизації адміністративно-

деліктного законодавства та закінчуючи чисельними прогнозами щодо 

змін законодавства чи можливих колізій адміністративно-деліктних 

правових норм, які неминуче виникнуть при певних обставинах. Тобто 

об’єктивний рівень передбачення (прогнозування) реалізує прогностичну 

функцію суспільної свідомості, тоді як суб’єктивний рівень пов’язаний з 

індивідуальною прогностичною діяльністю соціального суб’єкта.  

 Отже, прогностична функція науки адміністративно-деліктного 

права – це, по суті, складання наукових прогнозів: щодо формування та 

функціонування системи адміністративно-юрисдикційних органів з 

врахуванням об’єктивних факторів розвитку держави і суспільства; 
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стосовно ймовірних шляхів розвитку адміністративно-деліктних правових 

норм і адміністративно-деліктних правових відносин; щодо визначення 

пріоритетів та цінностей в адміністративно-деліктному правовому 

регулюванні з урахуванням істотних правових закономірностей, явищ і 

теоретичних висновків. 

Адміністративно-деліктне право як навчальна дисципліна являє 

собою навчальний курс, передбачений для студентів закладів вищої освіти 

юридичного спрямування. Адміністративно-деліктне право як навчальна 

дисципліна реалізує наступні функції: інформативна; освітня; виховна; 

професійно-розвиваюча.  

1. Інформативна функція адміністративно-деліктного права як 

навчальної дисципліни виконує передачу, трансляцію до особи (слухача, 

студента, аспіранта) накоплених знань про адміністративно-деліктне право 

та про положення адміністративного законодавства як за «вертикаллю» 

(від попередніх поколінь до нових), так і за «горизонталлю» – знайомство з 

існуючими суперечливими науковими підходами, концепціями, колізіями 

у чинному законодавстві, тощо.  

2. Освітня функція адміністративно-деліктного права як навчальної 

дисципліни  полягає в забезпечені процесу засвоєння особою (слухачем, 

студентом, аспірантом) певного обсягу систематизованих знань про 

адміністративне право, яке відповідає існуючому рівню науки.  

Наприклад, В. В. Сорокін констатуючи плачевний стан юридичної 

освіти в Російській Федерації зазначає, що молодий юрист повинен 

винести з університету не тільки знання, а й правові ідеали. Освічений 

юрист, на його думку, відрізняється від законознавця, який освоїв зміст 

законодавства лише шляхом механічного заучування, не кількістю, а 

якістю знання. Вивчення права комплексно (як систему) дає таке ясне 

уявлення про нього, яке особа, що вивчила кодекс напам’ять, ніколи не 

зможе набути [281]. Освітня функція дозволяє переводити фундаментальні 

юридичні проблеми на мову морально-правових понять і тим самим 
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сприяти зростанню поваги до права, поглибленому розумінню того, що всі 

деліктні вчинки є неправовими акціями, які суперечать суті цивілізації і 

культури суспільства, а також ворожі високому призначенню людини. 

Засвоєння досягнень наукової  думки щодо адміністративно-деліктних 

правових явищ, які були накопичені за останні десятиліття, є важливою 

умовою розвитку індивідуальної правосвідомості [30, с. 981].      

3. Виховна функція адміністративно-деліктного права як навчальної 

дисципліни  полягає в його здатності впливати на світогляд особи 

(слухача, студента, аспіранта), його моральні, естетичні почуття, ставлення 

до праці, навчання, формувати й удосконалювати певні риси особистості. 

Ця навчальна дисципліна сприяє підвищенню рівня правової культури 

населення оскільки надає знання щодо їхніх прав та обов’язків в публічних 

правовідносинах, аргументовано обґрунтовує необхідність та доцільність 

суворого дотримання і виконання чинних адміністративно-деліктних норм, 

озброює прийомами, що дозволяють зрозуміти та тлумачити 

адміністративно-деліктні норми. Також адміністративно-деліктне право як 

навчальна дисципліна сприяє витісненню застарілих у суспільстві поглядів 

на природу адміністративної відповідальності, адміністративно-

юрисдикційної діяльності тощо.  

4. Професійно-розвиваюча функція адміністративно-деліктного 

права як навчальної дисципліни полягає у тому, що дана дисципліна 

сприяє розвитку особи (слухача, студента, аспіранта) як майбутнього 

фахівця в галузі права та  формує її професійні здібності. Перед 

юридичною освітою в Україні сьогодні стоять два завдання: а) 

прищеплювання особі (слухачу, студенту, аспіранту) системного знання 

про адміністративно-деліктне право (що реалізується в рамках освітньої 

функції); б) формування у неї юридичного мислення (що реалізується в 

рамках професійно-розвиваючої функції). Поряд з  догматичним 

знайомством з позитивним правом і технікою його реалізації, особі 

(слухачу, студенту, аспіранту) повинні приживлюватися навички 
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юридичного мислення, осмислення історичного генезису правопорядку і 

його соціокультурних основ, філософського розуміння права.  

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

В результаті проведеного дослідження у третьому розділі роботи 

були зроблені наступні висновки. 

Дисертант зазначив, що у зв’язку з відсутністю в юридичній 

літературі досліджень, присвячених цілям адміністративно-деліктного 

правового регулювання, в дисертації аналізуються думки науковців щодо 

цілей адміністративно-правового регулювання. Критичний аналіз 

представлених в юридичній літературі думок щодо цілей адміністративно-

правового регулювання дозволив визначити фактори, які впливають на 

формування цілей як адміністративного, так і адміністративно-деліктного 

права:  

1) цілі правового регулювання можуть бути постійними та 

тимчасовими, що впливає як на систему цілей, так і на систему функцій 

адміністративного і адміністративно-деліктного права;  

2) на процес формування системи цілей адміністративного і 

адміністративно-деліктного права суттєвий вплив має предмет правового 

регулювання;  

3) цілі адміністративно-правового регулювання не зводяться тільки 

до уявлень однієї людини чи групи людей про майбутній результат, вони 

тісно пов’язані з цілями держави в цілому як політичної форми організації 

суспільства.  

Зроблено висновок, що до постійних цілей адміністративно-

деліктного права відносяться:  
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1) встановлення заборон на вчинення діянь, які є соціально 

небезпечними для суспільства, а їх порушення є підставою для 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності;  

2) закріплення системи заходів адміністративної відповідальності, 

яка б відповідала принципам доцільності і справедливості притягнення 

особи до відповідальності;  

3) встановлення процесуального порядку притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності, яка б відповідала принципу охорони 

публічних інтересів та інтересів, прав і свобод окремої особи, що є 

учасником провадження. Ці цілі притаманні всім нормам адміністративно-

деліктного права, а тому не є структурними елементами його функцій. 

Якщо цілі розглядати як невід’ємний елемент функцій 

адміністративно-деліктного права, то виникає необхідність їх 

конкретизації, адже назва функцій права визначається цілями правового 

регулювання. Тому серед цілей адміністративно-деліктного права 

запропоновано виділяти наступні:  

1) установча ціль, яка полягає у фіксації основних параметрів 

адміністративної відповідальності (закріплення понять, завдань та 

принципів адміністративно-деліктного правового регулювання, віку, з 

якого настає адміністративна відповідальність, тощо);  

2) обмежувальна ціль, яка полягає у закріпленні адміністративно-

деліктних заборон і обмежень в сфері адміністративно-деліктних відносин;  

3) профілактична (превентивна) ціль, яка полягає у закріпленні 

механізмів попередження вчинення адміністративних правопорушень як з 

боку особи, яка притягується до відповідальності, так і з боку інших осіб;  

4) правозахисна (процесуальна) ціль, яка полягає у закріпленні 

процесуального порядку притягнення особи, що вчинила адміністративне 

правопорушення, до адміністративної відповідальності;  

5) каральна ціль, яка полягає у закріпленні системи адміністративних 

стягнень, застосування яких супроводжується осудом дій правопорушника, 
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а також позбавленнями майнового, морального і організаційного характеру 

для правопорушника;  

6) правовідновлююча ціль, яка полягає у закріпленні механізмів 

відновлення правового положення суб’єкта права, що існувало до 

вчинення адміністративного правопорушення;  

7) компенсаційна ціль, яка полягає у закріпленні механізму 

відшкодування особі шкоди, що була заподіяна в результаті вчинення 

адміністративного правопорушення;  

8) виховна ціль, яка пов’язана з прищепленням людині певних 

моральних якостей та формуванням у неї почуття обов’язку, 

відповідальності за свої вчинки. 

Обґрунтовано, що існує три рівні правових засобів, які забезпечують 

досягнення цілей адміністративно-деліктного правового регулювання:  

1) первинні правові засоби (адміністративно-деліктні норми, 

процесуальні права і обов’язки учасників провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, тощо);  

2) правові форми (процесуальна форма, підінститути 

адміністративно-деліктного права);  

3) конкретні юридичні засоби (заходи примусу, передбачені нормами 

адміністративно-деліктного права). 

Встановлено, що при характеристиці результату як елементу змісту 

функцій адміністративно-деліктного права, а також при визначенні 

співвідношення понять «ефективність» та «якість» реалізації функцій слід 

враховувати наступне:  

1) результат це завжди факт об’єктивної дійсності, який свідчить про 

те, що цілі були або не були досягненні;  

2) результат можливий тільки як наслідок застосування певних 

правових засобів;  

3) результат є індикатором ефективності реалізації функцій, але не 

завжди є індикатором якості їх реалізації. 
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На підставі аналізу праць з теорії права і адміністративного права в 

дисертації запропоновано авторський підхід до системи функцій права і до 

видів функцій адміністративно-деліктного права. 

Узагальнений аналіз сучасних спеціалізованих досліджень, 

присвячених функціям права, дав підстави стверджувати, що в системі 

функцій права слід виділяти чотири рівні.   

Перший найвищий рівень системи функцій права складають наступні 

юридичні функції: 1) регулятивно-статична; 2) регулятивно-процедурна 

(регулятивно-динамічна); 3) регулятивно-охоронна; 4) регулятивно-

захисна. Із чотирьох перелічених функцій права першого рівня, 

адміністративно-деліктне право зовні реалізує тільки три – регулятивно-

статичну, регулятивно-охоронну та регулятивно-захисну функції. При 

цьому всередині системи права адміністративно-деліктне право реалізує 

регулятивно-охоронну та регулятивно-захисну функції.      

Другий рівень системи функцій права складають юридичні функції 

галузей права та правових інститутів, які деталізують функції права 

першого найвищого рівня: установча, стимулююча, обмежувальна, 

профілактична (превентивна), контрольна, каральна, компенсаційна, 

правовідновлююча, процесуальна і ін. Кожна галузь права чи правовий 

інститут можуть мати свій набір функцій, які детально розкривають 

особливості прояву регулятивно-статичної, регулятивно-динамічної, 

регулятивно-охоронної та регулятивно-захисної функцій. Виділення таких 

функцій допомагає краще розкрити особливості галузевого правового 

регулювання чи правового регулювання на рівні окремого його інституту. 

Саме цей рівень функцій права взято за основу в дисертаційному 

дослідженні.    

Третій рівень системи функцій права складає виховна функція, яка 

не відноситься ні до юридичних, ні до соціальних функцій права, але 

посідає важливе місце в системі функцій права, адже реалізується всіма 
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елементами системи права. Не є виключенням в цьому сенсі і 

адміністративно-деліктне право.  

Четвертий рівень системи функцій права включає до свого складу 

функції правових норм – державної орієнтації, державної оцінки, цільова 

та мотиваційна функції. Ці функції притаманні будь-якій нормі права, а 

тому вони дають загальне уявлення про цільову спрямованість всіх 

правових норм.  
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РОЗДІЛ 4. 

СУЧАСНІ ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА 

ТА ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

4.1 Установча і правозахисна (процесуальна) функції 

адміністративно-деліктного права 

 

В юридичній літературі можна знайти висловлювання та 

характеристику регулятивно-статичної і регулятивно-динамічної функцій 

права, але ці функції, хоча і збігаються в окремих аспектах з установчою і 

правозахисною (процесуальною) функціями, не тотожні їм. В той же час, 

зміст установчої і правозахисної (процесуальної) функцій на 

монографічному рівні не досліджувався, а ті поодинокі праці, які 

стосуються процесуальної функції, присвячені не правовому регулюванню 

чи елементам системи права (галузям, правовим інститутам, нормам 

права), а характеризують функції судочинства чи юридичного процесу.    

Про установчу функцію права в юридичній літературі згадують дуже 

рідко. Наприклад, М. Н. Марченко в навчальному підручнику, 

присвяченому джерелам права, зазначає, що поряд з регулятивною, 

евристичною, прогностичною та виховною функціями слід виділяти 

установчу функцію [135, с. 191]. На жаль, науковець допускає 

розповсюджену в юридичній літературі помилку, коли докупи змішує 

функції права чи одного із елементів правової системи (галузі права, 

правового інституту і ін.), функції науки та функції навчальної дисципліни. 

Галузь права чи правовий інститут не можуть виконувати прогностичну 

функцію. Норми права цих правових утворень можуть лише моделювати 

варіанти поведінки у випадку, наприклад, якоїсь надзвичайної ситуації.  

Таке правове моделювання реалізується в межах регулятивної 

функції права і не має відношення до прогностичної функції, яка 

притаманна юридичній науці та полягає, по-перше, у накопиченні 
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теоретичного матеріалу і досвіду практики для формування в 

законодавстві відповідних адміністративно-деліктних правових положень, 

по-друге, в тому, щоб за допомогою загальних уявлень про 

адміністративно-деліктні правові явища надавались певні орієнтири 

суб’єктам адміністративно-юрисдикційної діяльності у вигляді пояснень, 

тлумачень та рекомендацій.   

В. Ф. Погорілко виділяє установчу функцію як одну із спеціальних 

правових (юридичних) функцій права. До таких функцій вчений, окрім 

установчої, відносить регулятивну, охоронну та інформативну [326, c. 

313]. На жаль, при цьому не розкривається зміст даної функції і, особливо, 

не дається її порівняльна характеристика з регулятивною функцією права.  

М. О. Баймуратов та О. В. Батанов відносять установчу і 

зовнішньополітичну функції до специфічних функцій конституційного 

права [121, c. 58]. М. І. Матузов і О. В. Малько теж серед функцій 

конституційного права виділяють установчу функцію, називаючи її 

похідною від основних функції галузей права [294]. Погоджуючись з 

науковцями у тому, що у конституційному праві установча функція 

набуває найбільшого свого прояву, хочемо зазначити, що ця функція в 

більшій чи меншій мірі притаманна всім галузям права.  

А. І. Абрамов відносить установчу функцію до функцій окремих 

норм, наприклад, конституційного права. Автор пояснює свій підхід тим, 

що право – досить багатогранне і змістовно багате явище. Воно має 

складну внутрішню організацію (структуру). Окремі структурні елементи 

права мають свої власні функції, зміст і види яких визначені функціями, 

властивими праву в цілому [2]. Повністю погоджуючись з тим, що кожен 

рівень системи права України може характеризуватися своїми функціями, 

не можемо погодитись із тим, що установча функція є функцією окремих 

правових норм. Наприклад, цільова функція правової норми полягає у 

тому, що норма  направляє поведінку суб’єктів права шляхом закріплення 

в правових нормах конкретних цілей. Не дивлячись на те, що цільова 
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функція правової норми та установча функція права певним чином 

перекликаються (обидві пов’язані із визначенням цілей правового 

регулювання у законодавстві), вони не є тотожними за змістом, бо 

установча функція забезпечує науково-обґрунтовану цілісність правового 

регулювання, тоді як цільова пов’язана виключно із правовим 

закріпленням цілей нормативно-правових актів.   

Л. П. Коваленко за характером впливу виділяє установчу функцію 

поряд із статичною, динамічною, інтегративною, охоронною і запобіжною 

функціями права [84, c. 9-10, 20]. Незвичною виглядає запропонована Л. П. 

Коваленко класифікація функцій права, адже зазвичай намагаються 

деталізувати охоронну функцію, виділяючи в ній цілу низку підфункцій, 

які і розкривають її зміст. Л. П. Коваленко, не називаючи і не виділяючи 

регулятивну функцію права, пропонує замість неї чотири самостійні 

функції – статичну, динамічну, інтегративну і установчу.  Щоправда, в 

своїх перших статтях, присвячених функціям інформаційного права, він 

взагалі не згадує про існування установчої функції [85, с. 247-254].  

Відсутність комплексних наукових праць з цього питання, 

обумовлює необхідність більш детального розкриття змісту установчої 

функції адміністративно-деліктного права.  

Для того, щоб розібратись із змістом установчої функції (яка в 

порівнянні з іншими функціями, на нашу думку, дуже залежить від 

розвиненого категоріального апарату юридичної науки), необхідно згадати 

класифікацію норм права, яка за функціональним призначенням поділяє їх 

на два види: 1) початкові норми і 2) норми-правила поведінки [185, с. 156-

159]. В свою чергу початкові норми поділяються на: 

а) норми-начала – закріплюють конституційні основи економіки і 

політики, громадського суспільства та державного устрою, 

взаємовідносини держави и особистості, права та свободи людини і 

громадянина. Саме тому в конституційному праві весь час говорять про 

специфічну функцію, яка іменується «установча». Разом з тим, вважаємо, 
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що установча функція не обмежується виключно закріпленням в нормах 

права конституційних основ суспільства і держави;    

б) норми-принципи – закріплюють вихідні принципи права, а також 

принципи формування і функціонування органів державної влади та 

органів місцевого самоуправління. Наприклад, ст. 248 КУпАП закріплює 

принцип рівності громадян при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, ст. 249 КУпАП – принцип відкритого розгляду справи 

про адміністративне правопорушення, ст. 279 КУпАП – принцип 

колегіального чи одноособового розгляду справи про адміністративне 

правопорушення, тощо;  

в) норми-дефініції – містять повні або неповні визначення певних 

правових категорій і понять. Наприклад, адміністративно-деліктне 

законодавство закріплює поняття адміністративного правопорушення (ст. 

9 КУпАП), крайньої необхідності та необхідної оборони (ст.ст. 18, 19 

КУпАП), адміністративного стягнення (ст. 23) тощо;  

г) установчі норми – формулюють цілі та завдання галузей права, 

галузей законодавства, правових інститутів, проваджень, органів держави 

та органів місцевого самоврядування. Наприклад, ст. 1 КУпАП закріплює, 

що завданням кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, 

конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, 

установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і 

неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, 

честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством. А ст. 245 

КУпАП закріплює, що завданнями провадження в справах про 

адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне 

з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з 

законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення 

причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, 
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запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання 

законів, зміцнення законності.  

Всі ці норми приймають участь в правовому регулюванні не 

напряму, а опосередковано, в тісному зв’язку з нормами-правилами 

поведінки, тобто нормами безпосереднього правового регулювання. 

Норми-правила поведінки безпосередньо регулюють первинні суспільні 

відносини шляхом встановлення прав і обов’язків їх учасників, а також 

шляхом закріплення процедури реалізації цих прав та обов’язків. Отже, 

регулятивними за своїм призначенням і за змістом можна назвати тільки 

норми-правила поведінки. Всі інші норми не регулюють, а засновують чи 

впроваджують у нормативну площину наукову термінологію, основні ідеї 

(принципи), довгострокові та короткострокові орієнтири правового впливу 

чи діяльності органів і ін. (цілі і завдання). Саме тому їх поява та існування 

в чинному законодавстві є результатом реалізації установчої функції 

права.  

Це означає, що норма, яка встановлює, наприклад, процесуальні 

права учасника адміністративно-деліктних відносин, є нормо-дією і 

відноситься вона не до реалізації установчої функції адміністративно-

деліктного права, а до його правозахисної (процесуальної) функції.  

Особливість установчої функції адміністративно-деліктного права 

проявляється у наступному: 

1) метою установчої функції адміністративно-деліктного права є 

створення науково-обґрунтованого і цілісного за своїм змістом правового 

регулювання шляхом впровадження у нормативну площину наукової 

термінології, основних ідей (принципів), довгострокових та 

короткострокових орієнтирів правового впливу чи діяльності суб’єктів 

права (цілі і завдання); 

2) правовими засобами реалізації установчої функції 

адміністративно-деліктного права виступають початкові норми чинного 

законодавства, які закріплюють поняття, принципи, завдання і цілі 
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адміністративно-деліктного права або інших правових явищ, які мають 

відношення до адміністративно-деліктного правового регулювання 

(наприклад, завдання провадження у справах про адміністративні 

правопорушення); 

3) результатом реалізації установчої функції адміністративно-

деліктного права є поява внутрішньо узгодженого і науково 

обґрунтованого адміністративно-деліктного законодавства.  

Таким чином, установча функція адміністративно-деліктного права 

полягає у створенні науково-обґрунтованого і цілісного за своїм змістом 

правового регулювання шляхом впровадження у нормативну площину 

наукової термінології, основних ідей (принципів), довгострокових та 

короткострокових орієнтирів правового впливу, діяльності органів і ін. 

(цілі і завдання). До правових засобів установчої функції права слід 

віднести початкові норми чинного законодавства, які закріплюють 

поняття, принципи, завдання і цілі адміністративно-деліктного права або 

інших правових явищ, які мають відношення до адміністративно-

деліктного правового регулювання. 

Наприклад, науковці довгий час дискутую стосовно того, потрібно 

чи ні закріплювати в КУпАП поняття адміністративної відповідальності.  

В юридичній літературі (особливо за останні десять років) було 

представлено багато цікавих концепцій адміністративної відповідальності, 

кожна з яких суттєво може вплинути на подальший розвиток 

адміністративно-деліктного права в Україні, якщо буде взята за основу в 

національному законодавстві.  

Серед представлених в юридичній літературі концепцій 

адміністративної відповідальності особливе місце посідає управлінська 

концепція адміністративної відповідальності.   

Ця концепція виникла і остаточно сформувалась в межах 

радянського адміністративного права. Наприклад, О. Ф. Євтіхієв ще у 1925 

році зазначав, що сфера застосування адміністративних санкцій у справах 
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казенного управління дуже широка. Пізніше ця концепція була підтримана 

іншими радянськими науковцями (Д. М. Бахрах, Ю. М. Козлов, М. Я. 

Маслєнніков та ін.) і отримала відповідну реалізацію у КУпАП в 1984 році.  

Сьогодні ця концепція не є розповсюдженою в Україні, але іноді 

аргументується і висвітлюється в юридичній літературі [210].  

Наприклад, Лук’янець Д. М., який один із перших спробував 

комплексно охарактеризувати існуючі концепції адміністративної 

відповідальності, зазначає, що представники управлінської концепції 

виділяють наступні аргументи щодо обґрунтування своєї позиції: 

1) аналіз положень КУпАП, а саме Глав 17 і 19 КУпАП, дає підставу 

стверджувати, що порушення справи про адміністративні правопорушення, 

а також винесення постанов про накладення адміністративних стягнень 

здійснюється переважно органами (посадовими особами) державної 

виконавчої влади. Саме ці органи виконують функції державного 

управління у відповідній сфері суспільних відносин [129, с. 55-56]; 

2) правопорушення, за які в КУпАП передбачена адміністративна 

відповідальність, в основному є правопорушеннями з формальним складом 

(понад 80% від загальної кількості), при чому об’єктивна сторона 

переважної більшості з них полягає в порушенні різноманітних правил, 

порядків, положень, інструкцій тощо, які за своєю формою є актами 

управління [129, с. 59]; 

3) коли правопорушення вже вчинене і через акти реалізації 

правових норм виникають відносини адміністративної відповідальності, то 

в таких випадках говорити про реалізацію охоронної функції не 

доводиться. Тут починає реалізовуватись управлінська функція 

адміністративної відповідальності, адже шляхом застосування до 

правопорушника адміністративного стягнення реалізується управлінський 

вплив на нього з боку органів державної виконавчої влади [129, с. 60-61].   

Всі три аргументи щодо існування управлінської концепції 

адміністративної відповідальності мають суттєві вади. 
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Той факт, що органи державної виконавчої влади мають право у 

відповідності до положень Глав 17 і 19 КУпАП порушувати справи про 

адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, 

свідчить лише про те, що юрисдикційними повноваженнями (які за своєю 

правовою природою ніколи не були управлінськими) наділені не тільки 

органи судової гілки влади, а й органи виконавчої гілки влади. 

Юрисдикційні повноваження органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування яскраво свідчать про реалізацію 

адміністративно-деліктним правом правозахисної (процесуальної) функції. 

Тобто держава у особі органів виконавчої влади не управляє суспільними 

відносинами, а запускає механізм захисту порушених вимог законодавства 

та прав і свобод фізичних та юридичних осіб.   

Дійсно, велика кількість адміністративних проступків є 

правопорушеннями з формальним складом, переважна більшості з яких 

полягає в порушенні різноманітних правил, порядків, положень, інструкцій 

(понад 80% від загальної кількості), але лише 5 % від загальної кількості є 

правопорушеннями, які з натяжкою можна віднести до протиправних 

діянь, що посягають на суспільні відносини в сфері реалізації державно-

владних (управлінських) повноважень (наприклад, злісна непокора 

законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця – ст. 185 КУпАП, публічні заклики до невиконання 

вимог поліцейського чи посадової особи Військової служби правопорядку 

у Збройних Силах України – ст. 185-7 КУпАП). В цьому сенсі слід чітко 

розрізняти управлінську діяльність органів державної виконавчої влади 

(сюди слід віднести і повноваження щодо здійснення внутрішнього 

контролю) та їх правотворчу і правозастосовну діяльність (сюди слід 

віднести і повноваження щодо здійснення зовнішнього контролю). 

Наприклад, коли мова йде про порушення Правил дорожнього руху, то в 

даному випадку порушуються відносини не у сфері державного 
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управління, а у сфері безпеки дорожнього руху. Такі відносини 

забезпечуються встановленням в державі відповідних правових режимів. 

Правові режими можуть встановлюватись як на рівні законів (наприклад, 

правовий режим воєнного стану [235]), так і на рівні підзаконних 

нормативно-правових актів (наприклад, Правила організації та ведення 

обліку за ліцензованими видами діяльності суб’єктами господарювання у 

сфері теплопостачання  та безпеки [225]). Таким чином більшість 

адміністративних проступків взагалі не пов’язана з порушенням 

суспільних відносин у сфері державного управління, а є лише порушенням 

вимог відповідних правових режимів, які встановлюються Верховною 

Радою України, органами державної виконавчої влади і органами 

місцевого самоврядування.  

Коли правопорушення вже вчинене і через акти реалізації правових 

норм виникають відносини адміністративної відповідальності, то мова йде 

про виникнення правозахисних відносин, а не управлінських. Рішення, які 

приймаються в межах провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (про застосування заходів процесуального характеру, про 

складання протоколу про адміністративні правопорушення, про 

накладення адміністративного стягнення і ін.), є за своєю правовою 

природою процесуальними рішеннями, і лише в доктрині радянського 

права їх іноді розгадали як акти державного управління. 

Публічно-сервісна концепція адміністративної відповідальності 

полягає у тому, що в деяких випадках, передбачених законом, 

адміністративна відповідальність виступає як засіб забезпечення 

виконання зобов’язань, що випливають із договорів та інших відносин, які 

не належать до державного управління [129, с. 60-61]. В якості прикладу 

наводяться статті 41-2, 134 і 135 КУпАП. У перелічених статтях йде мова 

про адміністративну відповідальність за порушення чи невиконання 

колективного договору чи угоди, за провезення ручної кладі понад 

установлені норми і неоплаченого багажу, а також за безквитковий проїзд.  
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Взагалі не можемо погодитись з таким підходом до змісту 

адміністративної відповідальності. У перелічених вище випадках 

адміністративна відповідальність не виступає (і не повинна виступати) як 

засіб забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із договорів та 

інших відносин. Вона є засобом покарання осіб, які недотримуються 

покладених на них зобов’язань, що випливають із договорів та інших 

відносин. Засоби ж забезпечення зобов’язань, як правило, виникають в 

момент виникнення зобов’язання і передбачені самою угодою, або ж 

витікають з загальних вимог трудового, цивільного, господарського 

законодавства. Тобто адміністративну відповідальність, як і кримінальну 

відповідальність, не можна розглядати в якості засобів забезпечення 

виконання зобов’язань, що випливають із договорів та інших 

диспозитивних відносин.  

Правозахисна концепція адміністративної відповідальності полягає 

у тому, що адміністративна відповідальність, насамперед, захищає 

порушені в результаті вчинення адміністративного проступку права 

фізичних і юридичних осіб [129, с. 84-86]. Саме ця концепція є сьогодні 

найбільш поширеною в сфері адміністративно-деліктного права. ЇЇ сутність 

полягає у тому, що адміністративна відповідальність передбачена, 

передусім, для захисту прав фізичних і юридичних осіб, інтересів 

суспільства. Тобто захист прав відбувається шляхом застосування 

адміністративних стягнень та інших заходів адміністративного примусу 

(заходів процесуального забезпечення, заходів виховного характеру і ін.).  

Серед трьох основних концепцій адміністративної відповідальності 

найбільш виваженою та такою, що відповідає реаліям сьогодення, є 

правозахисна концепція адміністративної відповідальності, яка полягає у 

тому, що адміністративна відповідальність, насамперед, захищає порушені 

в результаті вчинення адміністративного правопорушення права фізичних і 

юридичних осіб.  
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Разом з тим, переконані, що немає сенсу в закріпленні у 

адміністративно-деліктному законодавстві поняття «адміністративна 

відповідальність».  

По-перше, це поняття, як і поняття складу адміністративного 

правопорушення, є теоретичною конструкціє, яка відома всім юристам і 

яка успішно використовується на практиці і без законодавчого 

закріплення.  

По-друге, в законодавстві слід закріплювати лише ті категорії науки, 

без яких буде втрачена єдність адміністративно-деліктного правового 

регулювання і зміст яких не викликає суттєвих розбіжностей. 

Адміністративно-деліктні відносини, які виникають між правопорушником 

і органом адміністративної юрисдикції, зводяться до накладення на особу 

адміністративного стягнення за вчинене ним адміністративне 

правопорушення. Саме тому в чинному адміністративно-деліктному 

законодавстві важливо було дати, по-перше, визначення адміністративного 

правопорушення як єдиної підстави для застосовування до особи 

адміністративного стягнення, та визначення адміністративного стягнення 

як основного заходу адміністративної відповідальності. Поняття 

«адміністративна відповідальність» є поняттям більш високого ґатунку. 

Воно багатоаспектне, адже в його змісті можна виділити як матеріальну 

частину (пов’язану з виникненням, з одного боку, обов’язку особи понести 

адміністративне стягнення і, з другого,  повноваження органу 

адміністративної юрисдикції накласти на правопорушника адміністративне 

стягнення), так і процесуальну частину (пов’язану, наприклад, з 

реалізацією правопорушником процесуальних прав і обов’язків в межах 

провадження у справах про адміністративні правопорушення).  

До того ж, до сих пір чинне адміністративно-деліктне законодавство, 

яке не обмежується тільки КУпАП, не дає відповіді на те, чи є 

адміністративне стягнення одним і єдиним заходом адміністративної 

відповідальності та хто є суб’єктом адміністративної відповідальності. 



352 

 

Остаточна відповідь на ці запитання суттєво вплине на зміст поняття 

«адміністративна відповідальність», а тому переконані, що найближчим 

часом це поняття не з’явиться у адміністративно-деліктному законодавстві.   

У зв’язку з цим, здивувала завзятість авторів Проекту Кодексу 

України про адміністративні проступки від 26.05.2004 року [249], які у ст. 

8 закріпили наступне визначення адміністративної відповідальності: 

«Адміністративна відповідальність – це засіб охорони та захисту 

суспільних відносин, що використовується державою як адміністративний 

примус і полягає в застосуванні до суб’єкта адміністративного проступку 

адміністративних стягнень та заходів впливу, встановлених цим 

Кодексом».  

Автори Проекту КУпАП віднесли до заходів адміністративної 

відповідальності, окрім адміністративних стягнень, заходи виховного 

впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Це є дискусійним питанням в 

юридичній літературі. Не всі науковці погоджуються з тим, що до заходів 

адміністративної відповідальності слід відносини заходи виховного 

характеру, які за цільовою спрямованістю відособлені від 

адміністративних стягнень.      

Також в юридичній літературі зустрічаються поодинокі 

висловлювання стосовно правозахисної (процесуальної) функції права. 

Слід підкреслити, що в юридичній літературі ця функція іноді називається 

«правозахисною» або «процесуальною», а її зміст тлумачать по різному, в 

залежності від світоглядних переконань дослідника.   

Так В. Б. Авер’янов зазначає, що в публічно-сервісних відносинах 

адміністративне право реалізує такі дві функції: 1) правозабезпечувальна 

(спрямована на забезпечення реалізації прав та обов’язків громадян); 2) 

правозахисна (спрямована на захист і поновлення порушених суб’єктивних 

прав громадян) [3, c. 279–280]. Йому вторить Ю. Л. Юринець, яка 

обумовлює існування у адміністративного права таких специфічних 

функцій як правозабезпечувальна і правозахисна тим, що адміністративне 
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право це не набір інструкцій для чиновників, а нормативне підґрунтя для 

обмеження влади з метою максимального забезпечення прав громадян 

[327, c. 72].  

Таким чином В. Б. Авер’янов і Ю. Л. Юринець розмежовують між 

собою суспільні відносини, які регулює адміністративне право, на ті, що 

виникають в межах реалізації неюрисдикційних проваджень 

(правозабезпечувальні відносини), і ті,  що виникають в межах реалізації 

юрисдикційних проваджень (правозахисні відносини). Взявши на 

озброєння такий підхід до характеристики публічно-сервісних відносин, 

Ю. В. Пирожкова дещо по своєму називає і розміщує в системі функцій 

права правозабезпечувальну і захисну функції. Так правозабезпечувальну 

функцію вона іменує «процедурною» та відносить до базових функцій 

сучасного адміністративного права, а правозахисна функція, на її думку, є 

не що інше як охоронна функція. При цьому підкреслюється, що 

максимально повно охоронна функція адміністративного права 

реалізується в адміністративно-деліктних відносинах [211, с. 286-287].  

Аналіз думок, представлених в юридичній літературі, щодо 

процесуальної функції показує, що в наукових працях більше звертається 

увага або на функції судочинства (провадження), або на функції 

юридичного процесу [40, с. 7; 58, с. 28; 88, с. 25-27; 217]. Разом з тим, є 

праці, в яких процесуальну функцію права іноді ототожнюють з функціями 

судочинства (провадження) чи з функціями процесуальної діяльності. 

Дивно, що це відбувається в юридичній науці, де категоріальному апарату 

та методології дослідження приділяється багато уваги. Не можна зміст 

одного правового явища підміняти змістом іншого, що, на жаль, відбулося 

з процесуальною функцією права. Наприклад, В. М. Борзов серед функцій 

кримінального процесуального права виділяє обвинувачення, захист, 

вирішення кримінальної справи [40]. Пояснює він такий підхід тим, що 

кримінальний процес є «нервовою системою галузі», а тому, на його 

думку, не має різниці між функціями галузі права, функціями 
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кримінального судочинства та функціями кримінального процесу. Разом з 

тим, хочемо наголосити, що кримінальний процес це не галузь права, а 

процесуальна діяльність вповноважених на те органів та посадових осіб. 

Тому до функцій кримінального процесу відносяться, наприклад, функція 

досудового розслідування, кримінального переслідування, тощо. 

Кримінальне судочинство є процесуальним порядком розгляду справ про 

злочини, а тому серед його функцій доречно виділяти: функцію 

обвинувачення, функцію захисту, функцію вирішення справи, функцію 

надання сприяння правосуддю з боку свідків, експертів, спеціалістів, 

перекладачів і ін.    

Кримінальне процесуальне право, як і інші галузі права, має 

стандартний набір функцій, які реалізує. До її функцій з впевненістю 

можна віднести установчу (наприклад, ст. 2 КПК України закріплює 

перелік завдань кримінального провадження), обмежувальну (наприклад, 

ч. 2 ст. 11 КПК України закріплює заборону піддавати особу катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, 

поводженню під час кримінального провадження), правовідновлюючу 

(наприклад, ст. 100 КПК України передбачає підстави повернення 

власнику майна, яке було вилучене у нього як речовий доказ),  

компенсаційну (наприклад, Глава 9 КПК України передбачає порядок 

відшкодування (компенсації) шкоди у межах кримінального провадження), 

виховну (наприклад, § 3 Глави 24 КПК України закріплює порядок 

звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів 

виховного характеру).  

Отже хочемо уточнити, що всередині системи права процесуальні 

галузі (підгалузі) виконують правозахисну функцію. Як, наприклад, 

кримінальне процесуальне право та адміністративно-процесуальне судове 

право. Такі ж галузі та підгалузі як кримінальне право та адміністративно-

деліктне право реалізують всередині системи права охоронну функцію.  
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Разом з тим, виникає питання – Чи може кримінальне процесуальне 

право реалізовувати захисну (процесуальну) функцію як автономна 

система правових норм, що регулює специфічну групу суспільних 

відносин?  

На нашу думку, може, бо в середині системи права основна мета всіх 

процесуальних галузей полягає в захисті і поновленні порушених 

суб’єктивних прав громадян, і таким чином реалізується їх правозахисна 

функція. Якщо ж процесуальні галузі права розглядати як автономні 

правові утворення, які регулюють специфічну групу суспільних відносин, 

то одна із цілей їх правового регулювання – це встановлення такої 

процедури розгляду справи, при наявності якої зміст та форма 

процесуального провадження відповідали б загальним його засадам, до 

яких відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і 

судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння 

особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; 

недоторканність права власності; презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини та ін. Саме таким чином і реалізується 

процесуальна функція права.  

Поєднавши внутрішній і зовнішній потенціали процесуальних 

галузей права, пропонуємо таку функцію іменувати правозахисною 

(процесуальною) функцією.    

Реалізація правозахисної (процесуальної) функції охоплює собою 

весь спектр адміністративно-деліктних процесуальних норм, закріплених в 

КУпАП. Серед усього розмаїття адміністративно-деліктних процесуальних 

норм хочемо звернути увагу на наступні основні питання сучасного 

адміністративно-деліктного права: 

1) оптимізована система адміністративно-юрисдикційних органів,  в 

першу чергу органів, які вправі вирішувати справу по суті та накладати 

адміністративні стягнення; 
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2) стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, види проваджень та перспективи їх вдосконалення; 

3) процесуальні права та обов’язки суб’єктів і учасників 

провадження у справах про адміністративні правопорушення та система 

гарантій їх реалізації.      

Хочемо підкреслити, що окреслений перелік питань не є вичерпним 

при характеристиці правозахисної (процесуальної) функції 

адміністративно-деліктного права. Насправді, в процесуальній  частині 

адміністративно-деліктного права проблем існує набагато більше, але 

зазначені проблеми є ключовими, відштовхуючись від яких можливо 

поступово вирішити всі нагальні питання, що існують і повсякденно 

виникають у адміністративно-юрисдікційній діяльності компетентних 

органів.   

Стосовно оптимізованої системи адміністративно-юрисдикційних 

органів постійно точаться дискусії в юридичній літературі. Ця проблема не 

нова для адміністративно-деліктного права, адже пропозиції щодо її 

вирішення можна знайти і в публікаціях радянських вчених [28]. До того ж 

є необхідність чіткого розмежування органів, які вправі розглядати справу 

по суті, та органів, які застосовують заходи процесуально-

забезпечувального характеру чи виконують постанову про накладення 

адміністративного стягнення. Органи, які вправі застосовувати заходи 

процесуально-забезпечувального характеру, передбачені в основному 

главою 20 КУпАП, органи, які вповноважені виконувати постанови про 

накладення адміністративного стягнення, регламентуються розділом V 

КУпАП, а органи, які вповноважені розглядати справу по суті та виносити 

постанову по справі, частково перераховані в ст. 213 КУпАП, а більш 

повний їх перелік та юрисдикційна компетенція регламентується главою 

17 КУпАП.  

Вважаємо, що передбачити в КУпАП сталу (незмінну) систему 

органів, які застосовують заходи процесуально-забезпечувального 
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характеру, неможливо та й недоречно. По-перше, система правоохоронних 

органів в країні постійно змінюється, по-друге, система правоохоронних 

органів та їх компетенція повинна визначатися не спеціалізованим 

нормативно-правовим актом в сфері адміністративної відповідальності, а 

спеціальним Законом України «Про правоохоронну діяльність», який, на 

жаль, і сьогодні не розроблений і не прийнятий Верховною Радою 

України.    

Також КУпАП не закріплює систему органів, які вповноважені 

виконувати постанови про накладення адміністративного стягнення, адже 

це не його сфера правового регулювання. КУпАП лише акцентує увагу на 

тому, що, наприклад, органи Національної поліції забезпечують виконання 

постанови про адміністративний арешт (ст. 300 КУпАП), постанова про 

накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження 

виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом 

оголошення постанови порушнику (ст. 306 КУпАП), примусове виконання 

постанови про стягнення штрафу реалізується органом державної 

виконавчої служби (ст. 308 КУпАП), тощо.      

Наприклад, Р. В. Миронюк вважає, що провідне місце серед 

домінуючих суб’єктів виконавчого провадження посідають органи 

внутрішніх справ, що зумовлено передусім наступними факторами: по-

перше, необхідністю виконання власно винесених ними постанов про 

накладення адміністративних стягнень; по-друге, покладенням на ОВС (їх 

окремі підрозділи та посадових осіб) обов’язків щодо виконання постанов 

про накладення адміністративних стягнень у вигляді позбавлення права 

керування транспортними засобами та адміністративного арешту, які 

виносить суд; по-третє, проведенням контролю за своєчасністю і 

правильністю виконання власно винесених постанов про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді штрафу, у разі стягнення суми 

штрафу в примусовому порядку органами державної виконавчої служби 

[186, с. 77]. 
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Система органів, які вправі виконувати рішення судів, а також інших 

вповноважених органів закріплюється національним законодавством. 

Наприклад, ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» закріплює, 

що примусове виконання рішень покладається на органи державної 

виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим 

випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація 

діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

[220; 231]. Це означає, що на підставі змін в національному законодавстві 

щодо системи органів, вповноважених виконувати рішення судів та інших 

державних органів, постійно будуть час від часу вноситися зміни і в розділ 

V КУпАП.  

Інша справа, коли мова йде про органи, які вправі розглядати справи 

по суті та виносити постанови про адміністративне правопорушення. 

Систему таких органів закріплює безпосередньо КУпАП. Так в ст. 213 

КУпАП дається загальна класифікація таких органів, де виділяються: 

1) адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, 

селищних, міських рад; 

2) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та їх 

посадові особи; 

3) районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді), а у 

випадках, передбачених КУпАП, місцеві адміністративні та господарські 

суди, апеляційні суди, Верховний Суд; 

4) органи Національної поліції, органи державних інспекцій та інші 

органи (посадові особи). 

В главі 17 КУпАП дається детальний перелік органів, які вправаі 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, та визначається 

сфера їх адміністративної юрисдикції.  

Саме система цих органів потребує реформування та вдосконалення. 

Наприклад, В. С. Бердник, який намагається обгрунтувати місце 
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адміністратвиних комісій в системі органів адміністративної юрисдикції 

[33; 34; 35; 36], зазначає, що реформування системи органів 

адміністративно-юрисдикційної діяльності зумовлює потребу 

поглибленого дослідження потенціалу кожного з суб’єктів цієї системи в 

сучасних умовах. Доцільним є не лише перегляд їх переліку та компетенції 

щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, а й вирішення 

проблеми реалізації ними вже закріплених у законодавчих актах 

процесуальних норм. Така проблема яскраво простежується саме у 

діяльності адміністративних комісій, що ставить під сумнів їх подальше 

існування як суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності [37, с. 4-

5].   

Повністю погоджуємося із запропонованим підходом, щоправда, В. 

С. Бердник в межах науково-дослідної роботи спробував реабілітувати 

адміністративні комісії як органи адміністративної юрисдикції, 

посилаючись на те, що неефективність діяльності цих органів обумовлена 

недосконалістю національного законодавства, яке передбачає порядок їх 

створення та функціонування.  

Переконав і тому, що система органів, які вправі розглядати справи 

про адміністративні правопорушення не повинна бути перевантаженою. 

Якщо сьогодні з об’єктивних причин не можливо весь масив справ 

передати на розгляд судам, то в системі органів державної виконавчої 

влади та органах місцевого самоврядування є нагальна необхідність 

вирішити це питання. Якщо візьмемо систему органів державної 

виконавчої влади, то в КУпАП це понад тридцяти органів, які можуть 

розглядати певні категорії справ про адміністративні правопорушення та 

накладати стягнення. Є сенс створити єдиний орган в системі органів 

виконавчої влади, який би від імені держави та всіх органів державної 

виконавчої влади здійснював адміністративно-юрисдикційну діяльність. 

До речі, вирішення проблеми саме таким шляхом, мотивувало б чисельні 

контролюючі органи та інспекторів при центральних органах виконавчої 
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влади біль виважено підходити до кваліфікації діяння, оформлення 

процесуальних документів, використання юридичної мови при оформленні 

документів тощо.  

Вважаємо, що юрисдикційні повноваження слід залишити за 

органами місцевого самоврядування, адже органи місцевого 

самоврядування на підпорядкованій їм території дуже часто встановлюють 

правила поведінки місцевого (регіонального, локального) характеру. 

Наприклад, адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 

159 КУпАП «Порушення правил торгівлі на ринку». Такі правила 

встановлюються органами місцевого самоврядування, а тому доречно, що 

за порушення цих правил накладають адміністративні стягнення теж 

органи місцевого самоврядування (в даному випадку адміністративні 

комісії). Разом з тим, повністю погоджуємося з думками В. С. Бердника, 

який вважає, що в чинному законодавстві існують суттєві прогалини щодо 

формування складу адміністративних комісій, а тому серед членів комісії 

іноді немає жодної людини з юридичною освітою. Незнання норм та не 

вміння професійно їх застосовувати, як це може зробити юрист, 

призводить до того, що члени адміністративної комісії дуже часто грубо 

порушують процедуру розгляду справи, недбало оформлюють супровідні 

процесуальні документи, неправильно здійснюють кваліфікацію діяння 

тощо.  

Таким чином, переконані, що ст. 213 КУпАП повинна виглядіти 

таким чином:  

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, 

селищних, міських рад; 

2) виконавчими комітетами (а в населених пунктах, де не створено 

виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх 

повноваження) сільських, селищних, міських рад та їх посадовими 
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особами з умовою, що при виконавчому комітеті не створена 

адміністративна комісія; 

 3) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними 

судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими 

адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, 

Верховним Судом; 

4) Центральним органом виконавчої влади з питань адміністративної 

юрисдикції.            

Наступне проблемне питання, яке стосується реалізації 

правозахисної (процесуальної) функції адміністративно-деліктного права, 

це законодавче визначення форм провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Іншими слова, мова йде про чітке 

правове регулювання видів проваджень та перспективи їх вдосконалення. 

Чинний КУпАП передбачає два види провадження: 

1) звичайне, яке характеризується поступовим переходом однієї 

стадії провадження в іншу та налічує чотири стадії: а) адміністративне 

розслідування; б) розгляд справи та винесення постанови про 

адміністративне правопорушення; в) перегляд постанови про накладення 

адміністративного стягнення; г) виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення; 

2) спрощене, яке характеризується тим, що стадії провадження чітко 

не розмежовані між собою у часі, а також не всі процесуальні дії чинне 

законодавство вимагає вчиняти від суб’єктів провадження.  

Сьогодні ще залишилися в КУпАП статті, які закріплюються 

спрощене провадження. Наприклад, ст. 258 КУпАП закріплює випадки, 

коли протокол про адміністративне правопорушення не складається. Разом 

з тим, використання спрощених проваджень в сфері адміністративної 

відповідальності це скоріше виняток із правила ніж правило.  

В періодичній літературі зазначається, що спрощені провадження є 

специфічною процесуальною формою провадження у справах про 
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адміністративні правопорушення. Зазначається, що скорочення сфери 

правового регулювання в КУпАП спрощених проваджень та випадків їх 

використання на практиці в період з 1991 по 2016 роки було обумовлене 

наступними трьома чинниками:  

1) процедура доказування вини правопорушника була відсутня. Для 

притягнення особи до адміністративної відповідальності достатньо було 

свідчень з боку суб’єкта, який одночасно був очевидцем вчинення 

правопорушення та посадовою особою, яка має право накладати 

адміністративні стягнення за такий вид правопорушень;  

2) створювалися сприятливі умови для зловживань з боку осіб, 

наділених адміністративно-юрисдикційними повноваженнями, і як 

наслідок для корупційних відносин між порушником та посадовою 

особою; 

3) при спрощеному провадженні як правило обмежується участь 

інших учасників провадження (свідок, перекладач, експерт), а також 

суттєво звужуються процесуальні можливості особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності [157, с. 12-13]. 

Разом з тим, переконані що за спрощеними провадженнями 

майбутнє. Але для їх повноцінної реалізації бажано дотримуватись 

наступних вимог: 

а) доказування повинно відбуватися шляхом фіксації факту вчинення 

протиправного діяння спеціальними технічними засобами. Тобто не 

посадова особа відповідного юрисдикційного органу повинна фіксувати 

факт вчинення правопорушення, а пристрій, який функціонує незалежно 

від волі і свідомості людини; 

б) уникнення безпосереднього спілкування особи, яка вправі 

порушити справу, та особи, яка вчинила діяння, яке підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення. Це можливо зробити в тому випадку, 

коли факт вчинення протиправного діяння фіксується спеціальними 

технічними засобами; 
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в)  особа, яка притягається до відповідальності, при спрощеному 

провадженні повинна мати єдине процесуальне право – оскаржити рішення 

органу адміністративної юрисдикції. Наявність всіх інших прав особи, яка 

притягається до відповідальності, буде непотрібна адже стадія розгляду 

справи не буде чітко виділена в провадженні та забезпечена відповідними 

часовими межами.   

Подібні думки висловлюються і періодичних виданнях. Так 

зазначається, що з розвитком технологій щодо відео фіксації фактів 

вчинення адміністративних проступків, особливо в сфері безпеки 

дорожнього руху, виникне необхідність у закріпленні в КУпАП спрощених 

проваджень щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності. 

Але перш ніж це буде зроблено, необхідно чітко визначитись з умовами та 

підставами застосування спрощених проваджень в процесуальному 

порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Адже 

вирішення цього питання тісно пов’язане з захистом прав і свобод людини 

та громадянина в межах провадження в справах про адміністративні 

правопорушення [157, с. 12-13].     

Якщо ж мова йде про звичайне провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, то в КУпАП важливо закріпити як 

загальні процесуальні права, так і процесуальні обов’язки учасників 

провадження. Перелік необхідних процесуальних прав та обов’язків, які, 

на нашу думку, слід закріпити в КУпАП детально аналізувалися нами в 

підрозділі 1.3 дисертації, а тому не будемо на цьому питанні зупинятися в 

межах цього підрозділу.   

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

правозахисна (процесуальна) функція адміністративно-деліктного права 

полягає у встановленні такої процедури розгляду адміністративної справи, 

при якій зміст та форма процесуального провадження відповідали б 

загальним його засадам, до яких можна віднести: верховенство права; 
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законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; 

гласність; забезпечення доведеності вини та ін.  

 

 

 

4.2 Обмежувальна та каральна функції адміністративно-деліктного 

права 

 

Обмежувальна та каральна функції тісно взаємозв’язані між собою. 

Навіть Особлива частина КУпАП побудована таким чином, що у її статтях 

одночасно фіксується заборона та санкція у вигляді адміністративного 

стягнення за її порушення.  

Якщо в юридичній літературі згадують про існування обмежувальної 

функції, то її, як правило, відносять до юридичних функцій права (І. М. 

Куксін, П. О. Матвєєв, В. М. Попович) [218], щоправда, іноді її статус в 

системі функцій права конкретизують і називають «неосновною 

юридичною функцією права» (М. Н. Марченко, Т. Н. Радько) [195; 254] 

або відносять до видів охоронної функції і називають «охоронно-

обмежувальною функцією права» (Г. Д. Гафурова, А. С. Оцяця, О. Ф. 

Скакун, П. А. Фєфєлов) [52; 205; 206; 310; 273]. Разом з тим, всі вище 

перелічені автори переймалися в основному проблемами класифікації 

функцій права і менше звертали увагу на розкриття їх змісту. 

Обмежувальна функція в таких працях не була безпосереднім предметом 

дослідження, а тому не характеризувалась специфіка її прояву у реальному 

житті та не пропонувалась її порівняльна характеристика з іншими 

функціями права. 

Наприклад, М. В. Новіков, характеризуючи загальний стан 

юридичної науки щодо обмежувальної функції, зазначає, що основний 

недолік практично всіх праць, присвячених обмежувальній функції права, 

полягає в тому, що вона ототожнюється з каральної і охоронної функціями 
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права. Лише деякі автори розглядають обмежувальну функцію як 

самостійну функцію або підфункцію права. Однак до сих пір в загальній 

теорії права (та й галузевих юридичних науках) не склалося більш-менш 

чіткого уявлення про обмежувальну функцію, недостатньо вивчені її 

природа, основні властивості, структура, зміст, форми реалізації, місце і 

роль в правовій системі суспільства, значення правоохоронних органів в 

реалізації даної функції [192]. 

Слід зазначити, що дисертація М. В. Новікова займає особливе місце 

серед праць, в яких комплексно розглядалась проблематика, пов’язана з 

обмежувальною функцією [192]. Він один із перших на пострадянському 

просторі хто спробував розкрити зміст цієї функції та показати специфіку 

її реалізації. В основному опираючись на висновки М. Н. Марченко і М. В. 

Новікова (дискутуючи з ними чи погоджуючись з їх думкою), спробуємо 

розкрити зміст і особливості реалізації обмежувальної функції 

адміністративно-деліктного права.           

Наприклад, М. Н. Марченко наступним чином пояснює доцільність 

виділення обмежувальної функції в системі функцій права та розкриває її 

зміст. Наявність у права обмежувальної функції пов’язано з його 

призначенням бути регулятором суспільних відносин. А регулювати – 

означає диктувати варіанти поведінки, які повинні відповідати інтересам 

певних соціальних груп, класів, індивідів і всього суспільства. Тому, щоб 

дії одних суб’єктів права не порушували прав і інтересів інших, щоб 

відносини в суспільстві складалися більш розумно і не викликали протидії, 

право встановлює певні обмеження для суб’єктів суспільних відносин. 

Таким чином припиняється та попереджається вседозволеність, анархія і 

свавілля. Ці обмеження формулюються в заборонних, зобов’язуючих 

нормах і в інших правових приписах [195, с. 65]. Обмежувальна функція, 

продовжує М. Н. Марченко, незважаючи на первинний негативний 

характер, в кінцевому підсумку дає позитивний соціальний результат, 

оскільки завдяки цій якості право виступає гарантом стабільності та 
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справедливості в суспільстві, найважливішим інструментом правопорядку 

і реалізації прав громадян [195, с. 66].  

По-перше, М. Н. Марченко не конкретизує ціль, яка обумовлює 

існування в системі функцій права обмежувальної функції. Такою ціллю є 

«попередження вседозволеності, анархії і свавілля», «усунення перешкод 

для вчинення правопорушень» чи «створення умов, при яких дії одних 

суб’єктів права не порушували прав і інтересів інших»? Вважаємо, що слід 

було більш чітко визначити мету правового регулювання як елементу 

обмежувальної функції, і, наприклад, зазначити, що такою метою є 

вилучення з практики соціально небезпечних відносин шляхом 

встановлення заборон та інших обмежень. Запропонована ж автором 

характеристика обмежувальної функції носить декларативний характер та 

може бути з однаковим успіхом використана при характеристиці 

профілактичної (превентивної) чи  правозахисної функцій.  

По-друге, М. Н. Марченко частково розкриває ті правові засоби, за 

допомогою яких реалізується сьогодні обмежувальна функція: 1) заборонні 

норми, 2) зобов’язуючі норми, 3) інші правові приписи. З заборонними 

нормами ніяких проблем не виникає, адже вони традиційно розглядаються 

в якості головного правового засобу, який забезпечує реалізацію 

обмежувальної функції. На жаль, зміст зобов’язуючих норм та інших 

правових приписів, які можна було б розглядати в якості правових засобів 

обмежувальної функції, М. Н. Марченко не розкриває, а тому не відомо – 

чи розрізняє автор між собою два поняття «зобов’язання» і «обов’язки», і 

які односторонні імперативи слід відносити до обмежень, а які ні. Із 

прикладів, запозичених з Конституції Російської Федерації, видно, що М. 

Н. Марченко відносить до обмежувальних норм всі норми, в яких в 

односторонній ультимативній формі міститься вимога, ключовими 

словами і словосполученнями в якій є: «ніхто не може» (наприклад, ст. 5, 

27, 28, 29 Конституції України), «не повинна» (наприклад, ст. 13 

Конституції України), «не може (не можуть)» (ст. 15, 22, 24, 25  
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Конституції України), «заборонено (забороняється)» (ст. 15, 17  

Конституції України), «не допускається» (ст. 22  Конституції України) 

тощо. В той же час виникає багато запитань до інших норм Конституції 

України, де використовується слово «обов’язок». Важко визначитись у цих 

випадках з тим, чи мають такі норми обмежувальний характер. Наприклад, 

ст. 3 Конституції України закріплює, що утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави, ст. 16 Конституції 

України закріплює, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави, ст. 27 

Конституції України закріплює, що обов’язок держави – захищати життя 

людини, тощо. Наприклад, М. В. Новіков теж звертає на це увагу, та 

констатує, що найбільш складним є питання про віднесення обов’язків до 

методів реалізації обмежувальної функції і до правових обмежень. Правові 

обмеження в літературі справедливо пов’язуються із звуженням дозволів, 

встановленням заборон і додаткових позитивних зобов’язань [192].  

Також М. В. Новіков звертає увагу на декілька важливих моментів, 

які, на нашу думку, слід враховувати при характеристиці обмежувальної 

функції. 

1. М. В. Новіков наголошує, що обмежувальна функція займає 

відносно самостійне, автономне місце в системі функцій права, вона 

відображає найважливішу сторону, роль і соціальне призначення права в 

правовій системі суспільства. Специфіка ж даної функції обумовлена в 

першу чергу особливістю тих завдань, на вирішення яких вона спрямована 

[192]. На жаль, більш детальний аналіз положень дисертації показує, що 

вислів «відносно самостійне, автономне місце» означає, що М. В. Новіков 

зараховує обмежувальну функцію до «неосновних юридичних функцій 

права». Тобто «автономність» обмежувальної функції пояснюється тільки 

особливістю тих завдань, на вирішення яких вона спрямована, а «відносна 
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самостійність» – її приналежністю до групи «неосновних юридичних 

функцій права».  

2. М. В. Новіков констатує, що під обмежувальною функцією права 

слід розуміти такий відособлений напрям юридичного впливу на 

свідомість, волю і поведінку людей, який націлений на встановлення 

необхідного правопорядку [192]. На жаль, вчений, як і М. Н. Марченко, 

пропонує, по-перше, розмите за своїм змістом визначення, в якому 

використовуються поняття, що, в свою чергу, потребують уточнення чи 

тлумачення їх змісту –  «правопорядок», «необхідний правопорядок», по-

друге, декларативне визначення, яке з однаковим успіхом можна 

використовувати при характеристиці інших функцій права.  

3. М. В. Новіков пропонує виділяти наступні методи реалізації 

обмежувальної функції права – заборони, призупинення, припинення, 

обов’язки. На жаль, автор змішав до купи заборони (як спосіб правового 

регулювання), обов’язки (як міру належної поведінки особи), 

призупинення і припинення (як заходи адміністративного примусу, які за 

своєю суттю є санкціями). Цей висновок нівелює всю цінність роботи 

вченого, адже призупинення і припинення – це наслідок невиконання 

встановлених чинним законодавством заборон і інших обмежень. 

Підкреслюючи той факт, що обмежувальну функцію не можна 

ототожнювати з каральною функцією, М. В. Новіков собі ж суперечить, 

характеризуючи зміст обмежувальної функції через аналіз правових 

санкцій, які відносяться до заходів адміністративного примусу, а саме, до 

заходів адміністративного припинення.    

При цьому погоджуємося з М. В. Новіковим в тому, що класичними 

засобами реалізації (автор використовує термін «метод реалізації») 

обмежувальної функції права виступають заборони. Співвідношення 

заборони і правового обмеження можна висловити так: «Будь-яка заборона 

– є обмеженням, але не будь-яке обмеження в сфері права є забороною». 

Тобто поняття «обмеження» є родовим, а поняття «заборона» – видовим. 
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Заборона є лише однією із форм правового обмеження [192]. З іншими 

засобами реалізації обмежувальної функції права (обов’язки,  

призупинення і припинення), які пропонує М. В. Новіков, погодитись не 

можемо, адже, як вже зазначалось, автор залучає до змісту обмежувальної 

функції категорії, які характеризують та розкривають зміст інших функцій 

права.  

Але залишається відкритим питання про те, які правові засоби окрім 

заборон можна виділяти при характеристиці обмежувальної функції права. 

На нашу думку, до правових засобів обмежувальної функції права 

слід відносити: 

1) заборони, закріплені у чинному законодавстві у вигляді складів 

правопорушень. Такі заборони є розповсюдженими в межах кримінального 

права та адміністративно-деліктного права; 

2) заборони, представлені у чинному законодавстві у вигляді 

односторонніх повелінь з використанням слів «заборонено» чи 

«забороняється». Такі заборони є розповсюдженими в межах 

конституційного права; 

3) обмеження, закріплені у чинному законодавстві у вигляді 

односторонніх повелінь з використанням слів і словосполучень «не 

допускається», «ніхто не може», «не повинна», «не може (не можуть)» і ін. 

Такі заборони теж є розповсюдженими в межах конституційного права. 

Обмеження, які іноді виникають під час застосування правових 

санкцій чи інших заходів примусу, це побічний результат їх застосування, 

адже основна мета застосування таких заходів це або попередження 

можливих шкідливих наслідків протиправного діяння чи надзвичайних 

ситуацій, або припинення вже розпочатого протиправного діяння, або ж 

покарання особи, яка вчинила протиправне діяння. Застосування всіх цих 

заходів завжди супроводжується обмеженням прав і свобод особи чи групи 

осіб. Такі обмеження ніякого відношення не мають до обмежувальної 
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функції права, а тому розглядатись в межах дисертаційного дослідження 

не будуть.   

4. М. В. Новіков зазначає, що обмежувальну функцію права 

необхідно відрізняти від інших функцій права за юридичними і 

фактичними підставами, характером юридичних дій суб’єктів, засобами і 

способами їх реалізації, завданнями і цілями, а також за 

загальносоціальними і юридичним наслідками [192]. З цією тезою автора 

погоджуємося повністю, але, як вже неодноразово відмічалося, М. В. 

Новіков сам часто ототожнює зміст одних функцій із змістом інших 

функцій. Результати порівняльного аналізу обмежувальної та каральної 

функцій права хочемо запропонувати пізніше, коли безпосередньо буде 

розкрито зміст каральної функції адміністративно-деліктного права. 

На підставі проведеного вище аналізу можна зробити наступний 

висновок. Обмежувальна функція адміністративно-деліктного права 

полягає у збереженні режиму правопорядку в країні шляхом встановлення 

заборон та інших обмежень для соціально небезпечних відносин.  

Разом з тим, система заборон, які містяться в Особливій частині 

КУпАП потребує вдосконалення. На цю обставину звертають увагу майже 

всі науковці, які намагаються аналізувати однорідні адміністративні 

правопорушення, адже глави цієї частини побудовані не за одним 

критерієм, а за двома чи більше критеріями.   

Наприклад, В. С. Бердник при характеристиці правопорушень, які 

вправі розглядати адміністративні комісії, помітив, що глави Особливої 

частини КУпАП об’єднують іноді в собі не один, а два і більше родових 

об’єкти посягання. Наприклад, глава 7 КУпАП об’єднує два родові об’єкти 

посягання – суспільні відносини у сфері охорони природи і використання 

природних ресурсів та суспільні відносини щодо охорони культурної 

спадщини. Вчений припускає, що законодавець не виділив адміністративні 

правопорушення, які посягають на суспільні відносини щодо охорони 
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культурної спадщини, в окрему главу, бо КУпАП передбачає лише два 

склади правопорушень у цій сфері (ст.ст. 92 і 92-1 КУАП) [37, с. 114].  

Чому необхідний єдиний критерій побудови заборон у Особливій 

частині КУпАП? Це важливо зробити з наступних причин: 

1) для зручності у користуванні пересічними громадянами та 

особами, які вповноважені застосовувати адміністративно-деліктні норми 

у своїй діяльності. Особа, яка вперше шукає прописані в КУпАП 

кваліфікуючі ознаки адміністративного правопорушення, зможе швидко 

знайти необхідну статтю виключивши логіку. Якщо адміністративні 

правопорушення будуть розміщені по главам Особливої частини КУпАП 

за одним критерієм, то знайти якесь одне конкретне правопорушення в 

ньому буде не складно.  

Наприклад, в КУпАП є стаття, яка передбачає адміністративну 

відповідальність за продаж квитків на фінальні матчі Ліги чемпіонів 

УЄФА або Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 

неуповноваженою особою. Виникає питання: «В якій главі Особливої 

частини КУпАП її шукати?».  

Цієї статті немає в главі 12 КУпАП, яка називається 

«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського 

харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності». 

Її також немає в главі 15 КУпАП «Адміністративні правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління». З невідомих нам причин, 

законодавець її розмістив в главі 6 КУпАП «Адміністративні 

правопорушення, що посягають на власність» (ст. 51-3). Тобто 

класифікація адміністративних проступків, яка була використана при 

формуванні Особливої частини КУпАП, була розроблена ще в середині 80-

х років ХХ століття, а тому не відповідає сучасним реаліям в повній мірі. 

За тридцять років суспільне життя в Україні суттєво змінилося, з’явилися 

нові суспільні відносини, про які у 80-х роках минулого століття і не знали. 
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Тому законодавцю іноді важко визначитись з тим в яку главу Особливої 

частини КУпАП внести те чи інше адміністративне правопорушення.  

2) для будови внутрішньо узгодженої структури нормативно-

правового акту.  

Яку структуру Особливої частини КУпАП можна було б 

запропонувати сьогодні? Вважаємо, що серед глав Особливої частини 

КУпАП обов’язково повинні бути: 

– глава, присвячена адміністративним проступкам, які посягають на 

особисті права і свободи людини і громадянина. До такої глави слід було б 

віднести, наприклад, несплату аліментів (ст. 183-1 КУпАП), невиконання 

батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей 

(ст. 184 КУпАП), порушення порядку ведення Державного реєстру 

виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів 

Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та 

подання списків виборців, списків громадян України, які мають право 

брати участь у референдумі, та використання таких списків (ст. 212-7 

КУпАП), порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями 

Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які 

мають право брати участь у референдумі (ст. 212-8 КУпАП); 

– глава «Адміністративні правопорушення у сфері господарської 

діяльності». Наприклад, сьогодні глава 12 КУпАП називається 

«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського 

харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності»; 

– глава «Адміністративні правопорушення проти довкілля». 

Наприклад, сьогодні глава 7 КУпАП об’єднує в собі правопорушення, які 

посягають на довкілля (у сфері охорони природи та використання 

природних ресурсів), та правопорушення, які посягають на культурну 

спадщину; 

– глава «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і 

здоров’я населення». Чинний КУпАП містить аналогічну главу (глава 5); 
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– глава «Адміністративні проступки проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту». Більша частина адміністративних 

правопорушень, які посягають на безпеку руху та експлуатацію 

транспорту містяться в главі 10 «Адміністративні правопорушення на 

транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку»; 

– глава «Адміністративні проступки в галузі містобудування». 

Сьогодні більшість правопорушень, які вчиняються у сфері 

містобудування, містяться у главі 8 «Адміністративні правопорушення в 

промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних 

ресурсів» тощо.                  

Запропонована нами структура Особливої частини КУпАП не 

претендує на винятковість, але сучасна структура Особливої частини 

потребує перегляду та вдосконалення, що можливо зробити тільки шляхом 

кодифікації адміністративно-деліктного законодавства. 

Проблема визначення системи адміністративних правопорушень 

ускладнюється сьогодні тим, що в Кримінальному процесуальному кодексі 

України був закріплений інститут кримінальних проступків. Сьогодні 

немає єдиної думки серед вчених, по-перше, стосовно змістовного 

визначення цього поняття, по-друге, стосовно співвідношення 

адміністративних проступків та кримінальних проступків, по-третє, які із 

нині існуючих адміністративних правопорушень можуть бути визнані 

кримінальними проступками і, на підставі цього, вилучені із КУпАП.  

Висловлюючись проти існування в системі права України інституту 

кримінальних проступків, вважаємо, що їх реальне створення (відповідний 

нормативно-правовий акт ще не розроблено і не прийнято) суттєво 

позначиться на кількості і змістовному наповненню адміністративних 

правопорушень. Ці зміни вплинуть і на інші системоутворюючі категорії 

адміністративного права – предмет адміністративно-деліктного права, 

зміст адміністративно-деліктних правовідносин, порядок притягнення до 

відповідальності тощо, тобто на всі ті важливі правові явища, які лягли в 
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основу даного дисертаційного дослідження та поки що лежать в основі 

адміністративно-деліктного правового регулювання. 

Розглянемо більш детально зміст та особливості реалізації каральної 

функції адміністративно-деліктного права. 

Якщо в юридичній літературі згадують про існування каральної 

функції, то її, як правило, відносять до видів (підфункцій) охоронної 

функції (А. І. Абрамов, Ю. В. Пирожкова, Т. М. Радько, В. Н. Синюков, 

О. Ф. Скакун, В. І. Щербина) [1; 211; 254; 265; 273; 324]. В окремих 

наукових працях каральну функцію виділяють серед видів владно-

профілактичної функції (І. М. Ситар) [272]. Найбільше про каральну 

функцію сказано в межах науки кримінального права, але представники 

цієї науки обмежилися лише дослідженням каральної функції як однієї із 

функцій покарання (В. І. Зубков, І. С. Ной, Н. А. Стручков, М. Д. 

Шаргородський і ін.) [74; 93; 284; 317]. Навіть у цих поодиноких працях 

зміст каральної функції розкривається частково, тобто без системного 

аналізу змісту і прояву цієї функції у реальному житті.  

Дивними здаються дискусії представників кримінального права, які 

довгий час дискутували і сьогодні дискутують стосовно того – кара є 

ціллю покарання чи його змістом. Перші доводили, що під карою як метою 

покарання слід розуміти заподіяння правопорушникові страждань і 

позбавлень (М. О. Бєляєв, І. І. Карпець, В. Г. Смірнов і ін.) [32, с. 25; 78, с. 

40; 275, с. 135], другі стверджували, що кара не є метою покарання, вона є 

сутністю покарання, бо твердження, що кара є метою покарання, означало 

б, що покарання є самоціллю (І. С. Ной, Н. А. Стручков, М. Д. 

Шаргородський і ін.) [193; 284; 317]. При чому деякі представники першої 

групи науковців підкреслювали, що заподіяння правопорушникові 

страждань і позбавлень здійснюється в якості відплати за вчинений ним 

злочин [32, с. 25]. Сьогодні такий радикальний підхід щодо визначення 

мети покарання не використовується в науковій літературі, адже 
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застосування покарання чи стягнення не повинно розцінюватись як помста 

держави за непокору.      

Якщо сьогодні ознайомитися з положеннями КК України, то 

помітимо, що перемогла перша точка зору, адже ч. 2 ст. 50 Кодексу 

закріплює, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення 

засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як 

засудженими, так і іншими особами.  

Якщо ж звернутись до положень ст. 23  КУпАП, то помітимо, що на 

момент прийняття кодексу переважала у науці і суспільстві друга точка 

зору. Тому і сьогодні адміністративно-деліктне законодавство закріплює, 

що адміністративне стягнення застосовується з метою виховання особи, 

яка вчинила адміністративне правопорушення, а також з метою 

запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, 

так і іншими особами. Не дивлячись на це, переконані, що кара 

(покарання) одна із основних цілей застосовування адміністративних 

стягнень. 

Розглянемо специфіку каральної функції права в залежності від 

цілей, які вона досягає, правових засобів, які вона залучає для досягнення 

поставленої мети, та результату, який повинен настати після її реалізації.  

По-перше, головною ціллю каральної функції є застосування до 

особи заходу юридичної відповідальності (позбавлень морального, 

майнового та організаційного характеру), який пропорційний ступеню і 

характеру суспільної небезпеки вчиненого нею протиправного діяння. При 

характеристиці цілі каральної функції адміністративно-деліктного права 

слід згадати про два важливих принципи адміністративної 

відповідальності – доцільності і невідворотності. Саме ці принципи 

допомагають зрозуміти особливість цілі, яку досягає каральна функція 

адміністративно-деліктного права в ході своєї реалізації. Так принцип 

доцільності адміністративної відповідальності вимагає відповідності між 

обраним заходом впливу на правопорушника і ступенем та характером 
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суспільної небезпеки адміністративного правопорушення. Принцип 

невідворотності адміністративної відповідальності припускає неминучість 

настання адміністративної відповідальності для особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. Невідворотність адміністративної 

відповідальності в основному залежить від налагодженої роботи 

правоохоронних органів та професіоналізму працівників, які вповноважені 

притягати до відповідальності і застосовувати санкції. Адміністративне 

правопорушення, на яке не відреагувала держава, завдає серйозну шкоду 

правопорядку. Адже безкарність правопорушника заохочує його на 

вчинення нових правопорушень і подає негативний приклад іншим 

нестійким особам [151, с. 25-27].  

По-друге, правовими засобами реалізації карної функції 

адміністративно-деліктного права є адміністративні стягнення. Система 

адміністративних стягнень потребує сьогодні свого вдосконалення, але, на 

жаль, в наукових працях та законопроектах представлено безліч шляхів 

такого вдосконалення – від залишення в цій системі всього двох видів 

адміністративних стягнень (попередження та штрафу) до значного 

розширення списку стягнень, серед яких пропонується передбачити, 

наприклад, анулювання ліцензії на провадження певного виду 

господарської діяльності, анулювання сертифіката (свідоцтва), заборону 

політичної партії, примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян 

тощо [249]. За останні десять років система адміністративних стягнень 

поповнилася новими санкціями – громадські роботи (2008 р.), штрафні  

бали (2015 р.), позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю (2015 р.), арешт з утриманням на гауптвахті (2015 р.), 

суспільно корисні роботи (2017 р.). Як бачимо, система адміністративних 

стягнень є динамічною. Це свідчить про те, що законодавець і науковці 

знаходяться у пошуку «ідеальної» системи заходів адміністративної 

відповідальності, яка б в цілому сприяла протидії протиправних діянь у 

нашому суспільстві. Дивує і той факт, що з цієї системи не вилучаються 
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стягнення, які вже давно застаріли та не відповідають реаліям сьогодення. 

Мова йде про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення 

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, та про 

виправні роботи.   

Наприклад, за змістом оплатне вилучення предмета складається із 

трьох взаємозалежних дій:  

а) примусового вилучення предмета у правопорушника;  

б) реалізації цього предмета в спеціально встановленому порядку;  

в) передачі вирученої суми колишньому власникові за винятком 

видатків на реалізацію вилученого предмета.  

Механізм реалізації даного адміністративного стягнення такий, що 

має мінімум карного, виховного і профілактичного значення, але створює 

додаткові умови для корупційних схем та зловживань з боку органів 

державної влади, які залучені до процедури реалізації оплатного 

вилучення предмета.  

У середині 80-х років, коли приймався КУпАП, передбачувалось, що 

виправні роботи будуть одним із суворих адміністративних стягнень. Адже 

воно накладається на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення з 

підвищеним рівнем суспільної небезпеки, і полягає в тривалому за часом 

примусовому впливі на матеріальні інтереси правопорушника і у 

виховному впливі трудового колективу. Наприклад, сьогодні виправні 

роботи передбачені за вчинення дрібного викрадення чужого майна (ст. 51 

КУпАП), дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП), поширювання неправдивих 

чуток (ст. 173-1 КУпАП), злісну непокору законному розпорядженню або 

вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 

КУпАП), публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи 

посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України (ст. 185-7 КУпАП) та інші протиправні діяння. Разом з тим, по-

перше, існують суттєві обмеження щодо застосування даного стягнення, 



378 

 

адже в Україні велика частка непрацездатних та безробітних осіб, по-

друге, виправні роботи втратили те соціальне значення, яке мали в 

радянський період, коли одночасно здійснювався вплив на моральну сферу 

правопорушника з боку трудового колективу і на його фінансову сферу з 

боку держави.  

Разом з тим, в юридичній літературі можна знайти різні думки щодо 

розвитку системи адміністративних стягнень в Україні. Наприклад, О. В. 

Дуліна вважає, що система адміністративних стягнень у чинному 

законодавстві України про адміністративну відповідальність повинна бути, 

по-перше, різноманітною, тобто містити таку кількість адміністративних 

стягнень, яка б давала можливість альтернативного вибору для органів 

адміністративної юрисдикції, по-друге, розмір чи строк адміністративного 

стягнення повинен відповідати ступені суспільної небезпеки 

протиправного діяння [68, с. 157-158].  

Частково погоджуємося з цим висловом, адже дійсно наявність 

альтернативи свідчить про гнучкість адміністративно-деліктного 

законодавства, яке за допомогою великої палітри правових засобів досягає 

своїх цілей, одна з яких – це покарання правопорушника. Але сьогодні ст. 

24 КУпАП закріплює занадто розгалужену систему стягнень, ефективність 

яких у досягненні цілей адміністративно-деліктного правового 

регулювання іноді зводиться до нуля. Це:  

1) попередження (яке передбачається в поодиноких статтях 

Особливої частини КУпАП, а значить його застосовування зведено до 

мінімуму);  

2) штраф (який є найбільш розповсюдженим і ефективним 

стягненням сьогодні);  

3) штрафні бали (які не набули свого розповсюдження і про 

ефективність яких можна буде говорити лише після масштабного 

впровадження в правоохоронну діяльність технічних засобі по фіксації 

правопорушень);  



379 

 

4) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення (законодавець 

намагається безуспішно реабілітувати це стягнення радянських часів, але 

воно вичерпало всі свої карні та виховні можливості);  

5) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення (має 

сфери, де широко і ефективно застосовується, але на практиці 

уповноважені на те органи дуже часто зловживають цим стягненням, що 

грубо порушує права і свободи людини і громадянина);  

6) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, 

у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами чи права 

полювання (це стягнення є достатньо ефективним правовим засобом 

адміністративно-деліктного права, адже не тільки карає правопорушника, 

чи виховує його, а й здійснює профілактичний вплив на його поведінку);  

7) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю (це стягнення є новим для адміністративно-деліктного права, а 

доречність його закріплення в КУпАП викликає сумніви);  

8) громадські роботи (стягнення, яке є доволі розповсюдженим і 

ефективним в країнах Європи, в Україні поки що не стало 

розповсюдженим і ефективним із-за відсутності чітких механізмів його 

реалізації);  

9) виправні роботи (це стягнення втратило свою актуальність для 

адміністративно-деліктного права ще в 90-х роках минулого століття, але 

законодавець його залишає в системі адміністративних стягнень);  

10) суспільно корисні роботи (є новим для системи адміністративних 

стягнень, а тому про його ефективність говорити завчасно);  

11) адміністративний арешт (якщо дрібне хуліганство та подібні 

адміністративні правопорушення з підвищеним ступенем суспільної 

небезпеки залишаться в межах адміністративно-деліктного права, то 
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адміністративний арешт слід залишити в системі адміністративних 

стягнень);  

12) арешт з утриманням на гауптвахті (наявність в КУпАП 

специфічної групи правопорушень, а саме, військових правопорушень, 

потребує і наявності специфічних засобів реагування на їх вчинення).  

Взагалі ця проблематика заслуговує розгляду в межах окремої 

науково-дослідної роботи. Разом з тим, проведений вище бліц-аналіз 

дозволяє зробити висновок, що ефективними та такими, що в повній мірі 

відповідають принципу дотримання прав і свобод людини і громадянина, є 

лише наступні адміністративні стягнення: 1) штраф; 2) позбавлення 

спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування 

транспортними засобами, права полювання); 3) адміністративний арешт; 4) 

арешт з утриманням на гауптвахті.    

У зв’язку з цим слушними є думки О. В. Стукаленко, яка 

досліджуючи проблеми адміністративної відповідальності за порушення 

земльного законодавства [285; 287; 288] стосовно цього зазначає, що для 

вдосконалення системи адміністративних стягнень у сфері земельних 

відносин необхідно: 

– переглянути діючу систему адміністративних стягнень, 

вилучаючи з неї такі, фактична можливість застосування яких взагалі на 

сьогодні відсутня, і замінити їх стягненнями, застосування яких буде 

дійсно дієвими; 

– переглянути й узгодити з вимогами сьогодення властивості 

адміністративних стягнень, які існують вже протягом тривалого часу та 

яким і надалі належатиме превалююча роль (наприклад, уніфікувати 

методику визначення розмірів адміністративних штрафів, переглянути їх 

розміри у контексті зниження матеріального добробуту населення країни) 

[286, с. 176-177]. 

Отже система адміністративних стягнень характеризується 

тенденціями щодо постійного розширення свого арсеналу і не 
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характеризується тенденціями щодо оптимізації існуючих 

адміністративних санкцій, хоча для цього існують всі необхідні 

передумови.  

При характеристиці заходів каральної функції  адміністративно-

деліктного права хочемо звернути увагу ще на один аспект. Наприклад, Л. 

В. Багрій-Шахматов, при характеристиці функцій кримінального закону, 

зазначає, що каральна функція полягає не тільки в реалізації покарання, а і 

інших кримінально-правових заходів [21, с. 47]. Мова йде про примусові 

заходи медичного характеру, спеціальну конфіскацію та примусових 

заходів виховного характеру.  

 Тобто Л. В. Багрій-Шахматов до правових заходів реалізації 

каральної функції кримінального закону відносить не тільки покарання, а і 

інші кримінально-правові заходи примусу, які застосовуються до 

правопорушників.   

Якщо звернутися до положень КУпАП, то помітимо, що подібні 

заходи примусу передбачені і в адміністративно-деліктному законодавстві. 

Це заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 КУпАП), 

направлення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє 

насильство чи насильство за ознакою статі (ст. 39-1 КУпАП), а також 

накладення на правопорушника обов’язку відшкодувати заподіяну 

майнову шкоду (ст. 40 КУпАП). Разом з тим, основна мета закріплення 

заходів в адміністративно-деліктному законодавстві, передбачених 

статтями 24-1 і 39-1 КУпАП, та основна мета їх реалізації – це виховання 

осіб у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів 

України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 

співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків і відповідальності перед 

суспільством. А тому доречно ці заходи розглядати у контексті розкриття 

змісту виховної функції адміністратвино-деліктного права. Основна ж мета 

закріплення в адміністративно-деліктному законодавстві заходу, 

передбаченого статтею 40 КУпАП, та основна мета його реалізації – це 
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компенсація заподіяної в результаті вчинення адміністративного 

правопорушення шкоди. А тому цей захід слід розглядати у контексті 

розкриття змісту компенсаційної функції адміністратвино-деліктного 

права.  

Дискусійне визначення каральної функції адміністративного права 

пропонує Ю. В. Пирожкова. Вона вважає, що каральна функція знаходить 

прояв, по-перше, у встановленні санкцій за адміністративні 

правопорушення, по-друге, у чіткому визначенні адміністративно-

правових заборон, по-третє, у передбачених охоронювальних юридичних 

фактах тощо [211, с. 231-232]. Погоджуємося з тим, що каральна функція 

знаходить прояв у встановленні санкцій за адміністративні 

правопорушення, і то, якщо визнати той факт, що адміністративні санкції, 

які застосовуються до юридичних осіб, теж є заходами адміністративної 

відповідальності. Якщо ж обмежитись виключно положеннями КУпАП, то 

каральна функція знаходить прояв у встановленні виключно 

адміністративних стягнень, а інші санкції, передбачені в КУпАП до неї 

відношення не мають (ст.ст. 24-1,  39-1 і 40 КУпАП). Заборони ж, як вже 

підкреслювалося вище, є засобами реалізації обмежувальної функції і їх не 

потрібно залучати до змісту каральної функції адміністративно-деліктного 

права. Залишається таємницею третій елемент каральної  функції 

адміністративного права, який Ю. В. Пирожкова називає  «охоронювальні 

юридичні факти», адже в дисертації це поняття так і не було розкрито.         

По-третє, наслідком реалізації каральної функції адміністративно-

деліктного права є факт того, що порушник відчув на собі силу державного 

примусу та відбув чи відбуває адміністративне стягнення. Наприклад, 

О. М. Кревсун при характеристиці каральної функції покарання зазначає, 

що її реалізація тісно зв’язана з фактом призначення судом певного виду 

покарання та його безпосереднім відбуванням, оскільки призначаючи 

покарання порушнику, держава тим самим карає її за вчинене діяння [113].  
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На підставі проведеного вище аналізу можна зробити наступний 

висновок. Каральна функція адміністративно-деліктного права полягає у 

встановленні системи адміністративних стягнень, а також у їх застосуванні 

до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, таким чином, щоб 

накладене адміністративне стягнення відповідало ступеню і характеру 

суспільної небезпеки вчиненого особою протиправного діяння. 

Відмінність обмежувальної функції від каральної функції права 

полягає у тому, що: 

– метою обмежувальної функції є вилучення з практики 

соціально небезпечних відносин шляхом встановлення заборон та інших 

обмежень, тоді як мета каральної функції – застосування до особи заходу 

юридичної відповідальності (позбавлень морального, майнового та 

організаційного характеру), який пропорційний ступеню і характеру 

суспільної небезпеки вчиненого нею протиправного діяння; 

– правовими засобами реалізаціє обмежувальної функції є 

заборони та інші обмеження, тоді як засобами реалізації каральної функції 

виступають заходи юридичної відповідальності (покарання, стягнення та 

інші санкції); 

– наслідком реалізації обмежувальної функції є збереження 

режиму утримання осіб від протиправних діянь (режим правопорядку), 

тоді як наслідком реалізації каральної функції є факт того, що порушник 

відчув на собі силу державного примусу та відбув чи відбуває юридичну 

відповідальність.   

 

 

4.3 Профілактична (превентивна) та виховна функції 

адміністративно-деліктного права 

  

В юридичній літературі профілактична функція, як правило, 

розглядається в якості підфункції охоронної функції права (А. І. Абрамов, 
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С. С. Алексєєв, Ю. В. Пирожкова, Т. Н. Радько, О. Ф. Скакун та ін.). 

Вважаємо, що категорія «підфункція» не коректно використовується 

юридичній літературі, адже коли мова йде про окрему галузь права чи 

окремий правовий інститут, наприклад, адміністративно-деліктне право, та 

його функції визначаються, по-перше, в залежності від того, яке місце він 

посідає і яку роль відіграє у загальній системі права, і, по-друге, яке його 

функціональне призначення під час контакту із зовнішнім середовищем. І 

в першому, і в другому випадках адміністративно-деліктне право реалізує 

притаманні виключно йому функції, а не «підфункції». В даному випадку 

доречніше було б говорити про функції права певного рівня, тобто функції 

системи права, функції підсистем права, функції галузей права тощо.      

Також хочемо зазначити, що розкривати зміст профілактичної 

(превентивної) функції адміністративно-деліктного права складно тому, 

що термін «профілактика» має багато визначень, які представлені в 

юридичній літературі.  

Наприклад, в спеціальній літературі можна знайти доволі широке 

трактування поняття «профілактика», яке включає до свого змісту як суто 

правові, так і загальносоціальні заходи, які спрямовані на зменшення 

кількості адміністративних правопорушень у суспільстві, на усунення 

негативних факторів, що сприяють їх вчиненню, на підняття рівня 

правової культури населення, тощо [9, с. 360]. З цих позицій, будь-яка 

норма адміністративно-деліктного права реалізує профілактичну функцію, 

адже існування адміністративно-деліктного права в системі права України 

обумовлено однією важливою для суспільства ціллю – недопущення 

протиправних діянь у суспільстві. Профілактика ж правопорушень у 

майбутньому, покарання осіб, які вчинили протиправні діяння, та їх 

виховання – це додаткові цілі, які починають досягатися лише після того, 

як основна ціль так і не була реалізована по відношенню до окремо взятого 

суб’єкта права.    
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До широкого трактування профілактичної функції можна віднести 

думки Ю. В. Пирожкової, яка зазначає, що основними засобами реалізації 

охоронної функції адміністративного права виступають заборона та 

примус, які передбачають як попереджувальний вплив на суб’єктів 

адміністративного права, з метою утримання від дій, які порушують 

інтереси особи, суспільства, держави (реалізація превентивної підфункції), 

так і безпосередній вплив на особу, її правовий стан у випадку вчинення 

протиправного діяння (прояв каральної підфункції), його матеріально-

майновий стан (реалізація компенсаційної підфункції). Зазначені 

підфункції, на думку Ю. В. Пирожкової, мають свій превентивний прояв, а 

саме, реалізуються шляхом впливу засобами адміністративного права на 

прагнення особи до правомірної поведінки [211, с. 231-232].  

Таким чином Ю. В. Пирожкова підкреслює, що профілактична 

функція реалізується шляхом встановлення заборон та підстав застування 

заходів адміністративного примусу, що, на нашу думку, більше 

притаманно установчій і обмежувальній функціям адміністративно-

деліктного права. Тобто виникає необхідність розмежування функцій 

адміністративно-деліктного права, де профілактика правопорушень є 

додатковою (неголовною) ціллю, яка досягається опосередковано 

(наприклад, обмежувальна, каральна, компенсаційна та інші функції), і де 

профілактика правопорушень є основною ціллю адміністративно-

деліктного правового регулювання (профілактична (превентивна) 

функція).     

Наприклад, автори підручника «Адміністративний процес і 

адміністративна відповідальність» зазначають, що профілактична 

(превентивна) функція спрямована на попередження адміністративних 

проступків у майбутньому як з боку правопорушника, так і інших 

громадян. На їх думку, дана функція містить у собі дві складові: загальне 

та спеціальне попередження. Під загальним попередженням розуміється 

запобігання вчиненню адміністративних проступків з боку інших осіб 
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(громадськості). Воно припускає моральний вплив на нестійких громадян 

шляхом закріплення в законодавстві адміністративної відповідальності за 

певне протиправне діяння і, по-друге, конкретними фактами притягнення 

винних до адміністративної відповідальності, які стають відомі 

громадськості. Спеціальне ж попередження адміністративних проступків 

полягає у створенні умов, що перешкоджають або виключають можливість 

вчинення нових правопорушень особами, які вже вчинили 

адміністративний проступок і були притягнуті до адміністративної 

відповідальності. Умови, що виключають можливість правопорушника 

знову вчинити адміністративний проступок, виникають при накладенні 

таких видів адміністративних стягнень, як позбавлення спеціального права 

(ст. 30 КУпАП), адміністративний арешт (ст. 32 КУпАП), а також таких 

заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх, як передача 

неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх заміняють, передача 

під нагляд педагогічному або трудовому колективу з їхньої згоди, а також 

окремим громадянам на їхнє прохання (п. 4. ст. 24-1 КУпАП) [151, с. 22-

23].  

Тобто автори підручника «Адміністративний процес і 

адміністративна відповідальність» акцентують увагу на необхідності 

розкриття двох складових профілактичної (превентивної) функції 

адміністративно-деліктного права, а саме, загального та спеціального 

попередження (превенції).  

Для того, щоб остаточно визначитись із змістом профілактичної 

(превентивної) функції адміністративно-деліктного права, необхідно 

конкретизувати ціль (або цілі), яку така функція переслідує.     

Наприклад, В. В. Вербицька зазначає, що профілактика 

адміністративних правопорушень має свої певні цілі:  

1) усунення або взагалі нейтралізація причин адміністративних 

проступків та умов, що їм сприяють;  
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2) обмеження дій негативних соціальних явищ та процесів, котрі не 

лежать у сфері адміністративної деліктності, але взаємопов’язані з нею 

(протидія наркоманії, заходи щодо мінімізації безробіття);  

3) вплив на особу, котра своїми морально-психологічними якостями 

здатна вчинити адміністративний проступок, чи продовжувати 

протиправну діяльність (накладення адміністративного стягнення, яке 

мінімізує протиправні діяння особи на певний період, застосування заходів 

процесуального примусу і ін.) [44, с. 121-122].  

Як бачимо, В. В. Вербицька є представником широкого тлумачення 

поняття «профілактика», а тому і цілі профілактики відірвані від 

адміністративно-деліктного правового регулювання та пов’язані з 

правоохоронною діяльністю уповноважених на те органів, яка 

регламентується не тільки нормами адміністративно-деліктного права, й 

нормами інших правових інститутів та галузей.      

Ю. Д. Блувштейн, М. І. Зирін, В. В. Романов серед цілей 

профілактики виділяють: 1) недопущення правопорушень у майбутньому; 

2) нейтралізацію чи ліквідацію причин та умов, що породжують або 

сприяють правопорушенням [39, с. 26]. На жаль, автори не конкретизують, 

який перелік заходів вони відносять до недопущення правопорушень, а 

який перелік заходів спрямований виключно на нейтралізацію причин та 

умов вчинення правопорушень.  

Разом з тим, саме цей підхід, на нашу думку, яскраво показує, що 

перша мета – «недопущення правопорушень у майбутньому», –  

досягається всіма нормами адміністративно-деліктного права. Ця мета, 

будучи основною для адміністративно-деліктного права в цілому, для 

окремих його підінститутів та правових норм є лише додатковою ціллю, 

яка опосередковано може досягатись при реалізації інших функцій 

адміністративно-деліктного права. Друга ж мета профілактики – 

«нейтралізація чи ліквідація причин та умов, що породжують або 

сприяють правопорушенням», – є основною ціллю, яка досягається при 
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реалізації профілактичної (превентивної) функції адміністративно-

деліктного права.       

Звернемося до положень КУпАП, щоб остаточно визначитись із 

змістом та особливостями реалізації профілактичної (превентивної) 

функції адміністративно-деліктного права.  

Стаття 1 КУпАП серед завдань КУпАП закріплює таке завдання як 

запобігання правопорушенням. Існування цієї статті у КУпАП свідчить 

про загальну профілактичну направленість всіх адміністративно-деліктних 

норм. Наприклад, факт накладення на осіб, які порушують або не 

дотримуються законодавства про адміністративні правопорушення, 

адміністративних стягнень одночасно є ефективним засобом запобіганням 

здійсненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і 

іншими особами.    

Стаття 6 КУпАП закріплює, що органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи 

розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання 

адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та 

умов, які сприяють їх вчиненню. Також органи місцевого самоврядування, 

місцеві державні адміністрації координують на своїй території роботу всіх 

державних і громадських органів по запобіганню адміністративним 

правопорушенням.  

Виходячи із загального змісту статті, всі органи виконавчої влади в 

Україні покликані в межах своїх повноважень вживати заходів щодо 

запобігання адміністративним правопорушенням, виявляти та усувати 

причини і умови, що сприяють вчиненню цих правопорушень. Слід 

зазначити, що ця адміністративно-деліктна норма є в основі своїй 

декларативною та відсильною нормою, адже вона декларує загальну 

політику держави щодо протиправних проявів у суспільстві та 

реалізується, як правило, шляхом застосування інших норм національного 

законодавства, які за своєю правовою природою не відносяться до 
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адміністративно-деліктних норм. Наприклад, норми Законів України «Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 

(ст.ст. 9, 10) [240], «Про місцеві державні адміністрації» (ст. 25) [227], 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 38) [226] та багато інших 

нормативно-правових актів.  

Існування цієї норми в КУпАП свідчить про те, що профілактика 

адміністративних правопорушень відбувається, по-перше, загальними 

зусиллями всіх норм національного права, по-друге, зусиллями всіх норм 

адміністративно-деліктного права, які сконцентровані в КУпАП, і, по-

третє, окремо взятими нормами адміністративно-деліктного права.   

Стаття 23 КУпАП закріплює, що однією з цілей застосування 

адміністративного стягнення є запобігання вчиненню нових 

правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. По 

суті, кожне з адміністративних стягнень спрямоване на покарання 

правопорушника, тобто обмеження його матеріальних благ або особистих 

правових інтересів. При цьому кінцева мета застосування 

адміністративного стягнення полягає в тому, щоб ні порушник відповідних 

правових норм, ні інші особи не чинили більше адміністративних 

проступків, тобто у забезпеченні загальної і спеціальної превенції 

правопорушень, кожна з яких виконує певну соціально корисну функцію 

[90, с. 68-69].  

Стаття 245 КУпАП серед завдань провадження в справах про 

адміністративні правопорушення називає такі завдання як виявлення 

причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, 

і запобігання правопорушенням. Наприклад, автори науково-практичного 

коментаря під редакцією А. С. Васильєва та О. І. Миколенка зазначають, 

що іноді виявлення причин і умов вчинення адміністративного 

правопорушення дає змогу вжити заходів профілактичного характеру, які 

допомагають усунути причину вчинення правопорушення, а також знизити 

ступінь ризику вчинення подібних правопорушень у майбутньому. Одні 
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причини й умови вчинення адміністративних правопорушень, на думку 

авторів, можна усунути відразу ж після їх виявлення, але більшість причин 

і умов вчинення адміністративних проступків можна усунути тільки 

завдяки спільним зусиллям держави, суспільства і кожного окремого 

громадянина. Також наводяться приклади, коли причини і умови вчинення 

адміністративного правопорушення можна усунути зразу ж суб’єктами 

адміністративно-юрисдикційної діяльності, або лише через певний час 

завдяки зусиллям всього суспільства. Якщо у результаті стихійного лиха 

на трасі був пошкоджений дорожній знак, що попереджає про небезпечну 

ділянку дороги, і це стало причиною однієї чи декількох дорожньо-

транспортних пригод, така причина зразу ж може бути виявлена і усунута 

працівниками Національної поліції. Якщо безробіття і низький рівень 

життя були умовами вчинення адміністративних правопорушень, то 

усунути такі умови не можливо без вживання цілого комплексу державних 

заходів політичного, економічного і соціально-культурного характеру, що 

потребує затрат людських і матеріальних ресурсів, а також часу на 

реалізацію цих заходів [90, с. 858].  

Положення ст. 245 КУпАП є важливим для розуміння змісту 

профілактичної (превентивної) функції адміністративно-деліктного права, 

адже встановлюється обов’язок суб’єктів адміністративно-юрисдикційної 

діяльності не просто виявити факт правопорушення, встановити особу, яка 

його вчинила, та притягнути винного до адміністративної відповідальності, 

а й виявити всі без виключення (незалежно від того, можна їх зразу 

усунути чи ні) причини та умови, що сприяють вчиненню 

адміністративних правопорушень.    

Стаття 282 КУпАП на відміну від попередніх статей 

адміністративно-деліктного законодавства закріплює механізм 

профілактики адміністративних правопорушень. Закріплюється, що орган 

(посадова особа), який розглядає справу, встановивши причини та умови, 

що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у 
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відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, 

громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів 

щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з 

дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову 

особу), який вніс пропозицію.  

Під причинами традиційно розуміються фактори, які безпосередньо 

породжують правопорушення, а під умовами – фактори, які полегшують 

його вчинення. На практиці ці розбіжності мають досить умовний 

характер, оскільки встановити чіткий причиновонаслідковий зв’язок між 

певним фактором і подією правопорушення досить складно. Тому можна 

лише говорити про більший або менший вплив того чи іншого фактора.  

Автори науково-практичного коментаря під редакцією А. С. 

Васильєва та О. І. Миколенка звертають увагу на те, що в роботі з 

усунення причин і умов, які сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень, є суттєві прогалини, і нерідко ця робота носить 

формальний характер. До таких прогалин, на їх думку, належать: 

1) недоліки адміністративно-юрисдикційної діяльності суб’єктів, які 

вправі складати протокол про адміністративні правопорушення та які 

розглядають справу по суті. Не завжди в ході адміністративного 

розслідування і розгляду справи повною мірою з’ясовуються причини й 

умови вчинення адміністративного правопорушення; 

2) недоліки у реалізації повноважень профілактичного характеру 

суб’єктами, які розглядають справу по суті: 

- у пропозиції про вжиття заходів щодо усунення причин і умов 

адміністративного правопорушення нечітко наводяться факти (підстави), у 

зв’язку з якими було внесено цю пропозицію; 

- іноді пропозиції про вжиття заходів щодо усунення причин і умов 

адміністративного правопорушення надсилаються не тим посадовим 

особам, які за своїм статусом можуть і мають їх усунути [90, с. 954-955]. 
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Частина 7 ст. 285 КУпАП містить вимогу щодо усунення причин та 

умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення. Зазначається, 

що постанова суду про накладення адміністративного стягнення за 

адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня 

набрання нею законної сили направляється відповідному органу чи 

організації для вирішення питання про притягнення особи до 

дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від 

виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також 

для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього 

правопорушення. Тобто ця стаття КУпАП лише закріплює правовий 

механізм, який повинен сприяти процесу виявлення причин і умов 

вчинення корупційного правопорушення. Самі ж причини і умови будуть 

виявлені в результаті реалізації інших норм адміністративного права, які 

не мають відношення до адміністративно-деліктного права. Такі умови і 

причини виявляються в ході проведення службового розслідування, яке 

регламентується нормами службового права (п. 3 ст. 65 Закону «Про 

запобігання корупції») [221].  

Профілактичний характер мають і інші норми адміністративно-

деліктного права, але розглянуті вище положення КУпАП дають змогу 

зробити наступні висновки:   

1) профілактична (превентивна) функція в цілому у системі права 

проявляється в недопущенні правопорушень, нейтралізації чи ліквідації 

причин та умов, що породжують або сприяють вчиненню правопорушень. 

В реалізації цієї загальнопрофілактичної функції приймають участь всі 

норми національного права, в тому числі і адміністративно-деліктного 

права. Такі адміністративно-деліктні норми носять в основному 

декларативний характер та не можуть реалізовуватись без реалізації інших 

норм національного законодавства (наприклад, положення ст.ст. 1 і 6, ч. 7 

ст. 285  КУпАП);   
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2) профілактична (превентивна) функція адміністративно-деліктного 

права досягається під час реалізації інших його функцій (обмежувальної, 

каральної, компенсаційної тощо), де ціль – «недопущення правопорушень 

у майбутньому» – є лише додатковою (неосновною) метою, яка 

опосередковано може досягатись при реалізації інших функцій 

адміністративно-деліктного права (ст.ст. 23, 24, 27 – 32-1 КУпАП);   

3) профілактична (превентивна) функція адміністративно-деліктного 

права полягає у нейтралізації чи ліквідації причин та умов, що породжують 

або сприяють правопорушенням. Реалізація такої функції забезпечується в 

основному нормами адміністративно-деліктного права (ст.ст. 245, 282 

КУпАП).    

Як вже зазначалось у попередньому розділі дисертації, в системі 

функцій права місце виховної функції чітко не визначено. Можна виділити 

декілька основних підходів, представлених в юридичній літературі, щодо 

визначення місця виховної функції в системі функцій права.  

1. Перший підхід є найбільш розповсюдженим в спеціальній 

літературі, де виховна функція відноситься до групи соціальних функцій 

права (в юридичній літературі зазвичай вони називаються 

«загальносоціальні функції»). Наприклад, Т. Н. Радько за способом впливу 

на суспільні відносини поділяє функції на юридичні (які в свою чергу 

поділяються на основні та неосновні) і соціальні функції (які теж 

поділяються на основні та неосновні). Виховна функція, на думку Т. Н. 

Радько, відноситься до основних соціальних функцій [254, с. 324]. Схожа 

позиція висловлюється в працях і інших науковців – М. Н. Марченко, О. Ф. 

Скакун [195, с. 64-64; 273, с. 245].  

Деякі автори відносять виховну функцію до соціальних 

(загальносоціальних) функцій, але, при цьому, не акцентують увагу на її 

приналежності до групи основних чи неосновних функцій – А. С. 

Васильєв, М. С. Кельман, В. В. Лазарев, С. Л. Лисенков, О. Г. Мурашин, Н. 

М. Хома [299, с. 47; 80, с. 291; 196, с. 99; 126, с. 136]. 
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Є науковці, які поділяють загальносоціальні функції на певні групи, 

серед яких і виділяють виховну функцію. Наприклад, Ю. В. Пирожкова в 

межах загальносоціальних функції права виділяє – економічну, політичну і 

групу соціально-культурних функцій. А серед соціально-культурних 

функцій права, поряд з ідеологічною та інформаційною, Ю. В. Пирожкова 

виділяє виховну функцію [211, с. 187]. Пояснює свою позицію автор тим, 

що виховання на відміну від регулювання не специфічна функція права, а 

те загальне, що об’єднує право з іншими ідеологічними засобами впливу 

на свідомість людини: ідеологією, мораллю, мистецтвом, політикою.      

2. Особливість другого підходу щодо визначення місця виховної 

функції в системі функцій права полягає у тому, що виховна функція є 

однією із загальних функцій права. Наприклад, М. І. Байтін, взявши 

характер і ціль правового регулювання в якості подвійного критерію 

оцінки правового впливу на суспільні відносини, виділяє чотири загальні 

функції права – виховну та три основні функції права (регулятивно-

статичну, регулятивно-динамічну і регулятивно-охоронну). Пояснює такий 

незвичний підхід до виховної функції М. І. Байтін тим, що ця функція не 

відноситься ні до основних функцій права, ні до безпосередньо юридичних 

функцій [23; 117, с. 13-18].  

Точно такі ж думки щодо місця виховної функції в системі функцій 

права висловлюють М. І. Матузов і О. В. Малько. Але свою позицію вони 

обґрунтовують наступним чином. Виховна функція охоплює своїм змістом 

ту частину правового впливу, яка здійснюється не спеціально юридичними 

прийомами і засобами, а загальносоціальними, які притаманні всім 

елементам надбудови (правове виховання, правосвідомість, правова 

культура і ін.). Разом з тим, виховна функція – одна із загальних функцій 

права, яка відноситься до права як елементу надбудови, та яка стикається з 

різними сторонами і напрямами дії права [294, с. 159].   

3. Особливість третього підходу щодо визначення місця виховної 

функції в системі функцій права полягає у тому, що її характеризують 
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відокремлено від соціальних (загальносоціальних) та юридичних 

(спеціально юридичних) функцій. 

Наприклад, А. І. Абрамов стверджує, що функції права умовно 

можна поділити на дві групи: власне юридичні (регулятивна і охоронна) і 

соціальні (економічна, політична, екологічна, власне соціальна та ін.). 

Виховна функція займає відособлене місце і не є ні власне юридичною, ні 

соціальною функцією. На думку А. І. Абрамова, виховна функція займає 

особливе місце в системі функцій права тому, що більшість функцій права 

(як власне юридичні, так і соціальні) впливають на суспільні відносини, 

тоді як об’єктом впливу виховної функції виступають свідомість і воля 

людей [1, с. 71-83].   

Схожі думки висловлюються і в публікаціях І. М. Куксіна та П. О. 

Матвєєва. Автори зазначають, що спірним є віднесення виховної функції 

до групи соціальних. Вона є відносно відокремленою, оскільки виховний 

момент властивий всім функціям права. Перебуваючи в тісній взаємодії з 

іншими напрямками правового впливу, дана функція сприяє підвищенню 

авторитету права. Тому їй належить особливе місце в системі функцій 

права [117, с. 16]. Разом з тим, слід відмітити певну непослідовність, що 

існує в думках І. М. Куксіна та П. О. Матвєєва. По-перше, у висновках 

статті, яка присвячена класифікації функцій права, вони так і не 

спромоглися визначитись з місцем виховної функції в запропонованій 

авторами системі функцій права [117, с. 18]. По-друге, критикуючи 

слабкість доводів А. І. Абрамова щодо особливого місця виховної функції 

в системі права [1, с. 71-83], І. М. Куксін та П. О. Матвєєв так і не 

спромоглися запропонувати свої переконливі аргументи щодо 

правильності та обґрунтованості їх позиції.  

Тобто, при першому підході виховна функція розглядається лише як 

одна із багатьох соціальних (загально-соціальних) функцій, в другому ж та 

третьому підходах підкреслюється особливий статус виховної функції в 

системі функцій права. Щоправда, при другому підході, виховну функцію 
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вихоплюють із сфери соціальних (загальносоціальних) функцій та штучно 

зараховують до числа загальних функцій, серед яких представлені в 

основному юридичні функції, а при третьому підході, виховну функцію 

вихоплюють як із системи юридичних, так і соціальних 

(загальносоціальних) функцій, та наділяють її певною автономією у 

системі функцій права.              

Зміст виховної функції права привертав і привертає до себе увагу 

багатьох науковців, особливо представників теорії держави та права. 

Особливостям її реалізації присвячувалися комплексні праці (Т. В. 

Кунгурцевої, О. Л. Слюсаренко, О. О. Швиркіна і ін.) [274; 318]. Разом з 

тим, зміст виховної функції права розкривається в основному в працях, які 

лише фрагментарно торкаються питань класифікації функцій права: А. С. 

Васильєв, О. В. Зайчук, М. С. Кельман, О. В. Малько, М. Н. Марченко, М. 

І. Матузов, О. Г. Мурашин, Н. М. Оніщенко, Н. М. Хома і ін.  

Одразу ж зазначимо, що зміст виховної функції розкривати складно, 

адже поняття «виховання» можна розглядати як результат впливу на особу 

чи групу осіб, як сам процес впливу на певну групу осіб, або ж як систему 

виховних заходів чи установ, які залучаються і використовуються 

суспільством. Наприклад, на багатоаспектність поняття «виховання» 

звернула увагу Ю. В. Пирожкова. Вона зазначає, що це поняття має свої 

змістовні розбіжності, коли, наприклад, мова йде про виховання в 

соціології, в політології чи у педагогіці [211, с. 353].  

Спробуємо проаналізувати висловлені в спеціальній літературі 

думки щодо виховної функції права та розкрити специфіку прояву 

виховної функції адміністративно-деліктного права в сучасній правовій 

дійсності.         

Аналіз представлених в юридичній літературі визначень виховної 

функції дає можливість узагальнити деякі особливості, що характеризують 

її зміст.  
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По-перше, виховна функція полягає у тому, що право, як соціальний 

регулятор, тісно пов’язане з іншими соціальними нормами (нормами 

моралі, етики, релігійними нормами і ін.), а тому здійснює виховний вплив 

на поведінку суб’єктів права у тісному зв’язку з іншими соціальними 

нормами [299, с. 47].  

Наприклад, на зв’язок права та інших соціальних норм під час 

реалізації виховної функції права звертають увагу М. С. Кельман, О. Г. 

Мурашин і Н. М. Хома. Вони формулюють виховну функцію як виховання 

поваги до права за допомогою «якості законів, їх справедливості, 

тлумачення в преамбулах мети закону» [80, с. 291]. Якість і 

справедливість законів забезпечується, в тому числі, їх відповідністю 

принципам соціальної справедливості, нормам моралі, а також існуючій 

економічній, політичній та соціальній системам. Тобто озвучується слушна 

думка про те, що «неякісні і несправедливі закони» не можуть 

реалізовувати виховну функцію. Це яскравий приклад, коли хибні цілі 

правового регулювання (дуже часто завуальовані під благі), що забезпечені 

серйозним арсеналом правових засобів, не досягаються лише з однієї 

причини – вони аморальні та не відповідають принципам соціальної 

справедливості. В той же час, можливі випадки, коли правова норма, яка 

не відповідає нормам моралі і справедливості, реалізується завдяки 

арсеналу примусових заходів, що передбачені законодавством. Цей факт 

може свідчити лише про досягнення цілей правового регулювання та про 

настання певного правового результату (наприклад, у вигляді виконання 

вимог, сплати заборгованості і ін.), але цей факт не може свідчити про 

реалізацію виховної функції. Адже аморальні і несправедливі вимоги 

виконуються не тому, що у суб’єкта права підвищився рівень правової 

культури чи змінилась його правосвідомість, а тому, що він розуміючи всю 

несправедливість ситуації, що склалася, виконує вимоги закону лише для 

уникнення більш суворих негативних наслідків у вигляді юридичної 
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відповідальності чи інших правових санкцій. Такий вплив на суб’єкта 

права не можна назвати правовим вихованням.  

З цим висновком погоджуються О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко і М. Н. 

Марченко. Вчені наголошують, що у праві відображені передові, гуманні, 

відповідні інтересам особи приписи, в результаті чого право одержує 

психологічну підтримку з моменту видання правової норми. Разом з тим 

правові вимоги, що не відображають бажань і настроїв людей, одержують 

їх негативну оцінку і не знаходять підтримки в їх свідомості. У таких 

випадках виховна функція права не досягає своєї мети [297 ; 195, с. 64]. 

Цікаві дослідження в цьому сенсі були проведені і А. В. Поляковим. 

Він характеризуючи дослідження, присвячені праву як культурній 

цінності, виділяє три основні підходи: 

– перший підхід характеризує право як головний засіб і головну 

мету суспільного розвитку. З цих позицій виводиться наступна формула: 

«Щоб досягти соціальної досконалості, необхідно мати досконалі правові 

закони» – «Наявність досконалих законів дає можливість досягти ідеалу 

правової держав, а, відповідно, створити досконале (бездоганне) 

суспільство» [213, с. 305]; 

– другий підхід характеризує право як один із способів 

вирішення соціальних завдань, але серед способів вирішення соціальних 

завдань право знаходиться нижче по статусу ніж мораль та релігія. З цих 

позицій виводиться наступна формула: «Потрібно прагнути не до 

досконалих правових законів, а до того, що людей об’єднує – до 

соціального служіння заради досягнення загального блага, тобто до життя 

по совісті, а не тільки по закону» [213, с. 306]; 

– третій підхід характеризує право як один із способів вирішення 

соціальних завдань, але серед способів вирішення соціальних завдань 

право відіграє допоміжну роль. З цих позицій виводиться наступна 

формула: «Право цінне не саме по собі, а у зв’язку з тими 

комунікативними цілями, які з його допомогою можна досягти». Як і будь-
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який людський витвір, право може «працювати» в різних напрямах, вибір 

яких ніколи не можна повністю спрогнозувати. Тому право може 

слугувати різним цілям, в тому числі егоїстичним (індивідуальним чи 

класовим), але його справжнє моральне призначення – бути одним із 

способів вирішення соціальних завдань на шляху до духовно зрілого 

суспільства» [213, с. 307].  

Саме третій підхід сприйняття права та його ролі у суспільстві 

притаманний, на нашу думку, українському суспільству. Право 

сприймається не як головний засіб чи головна мета суспільного розвитку 

(що притаманно суспільствам країн Західної Європи), не як 

підпорядкований моралі і релігії спосіб вирішення соціальних завдань (що 

притаманно суспільствам країн Азії), а як допоміжний серед інших спосіб 

вирішення соціальних завдань. Це означає, що українське право може 

слугувати  різним цілям (і цьому є чисельні підтвердження), в тому числі 

егоїстичним (індивідуальним чи класовим), але його справжнє моральне 

призначення – бути одним із способів вирішення соціальних завдань на 

шляху до духовно зрілого суспільства. Адже правові вимоги, що не 

відображають бажань і настроїв людей, і таким чином не знаходять 

підтримки в їх свідомості, як правило не виконуються, а якщо і 

виконуються, то говорити у таких випадках про реалізацію виховної 

функції не доводиться. 

В цьому сенсі важко погодитись з визначенням виховної функції, яка 

була запропонована О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко і М. Н. Марченко. Вчені 

стверджують, що виховна функція права є результатом здатності права 

виражати ідеологію певних кланів і соціальних сил та його спроможність 

впливати на думки і почуття людей [297 ; 195, с. 64].  

По-перше, ідеологія певних кланів та соціальних сил не завжди 

відображає загальні прагнення населення країни, а тому можна поставити 

під сумнів реалізацію виховної функції, коли право є лише знаряддям 
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нав’язування всьому населенню країни ідеології певних кланів і 

соціальних сил.  

По-друге, спроможність права впливати на думки і почуття людей, 

ще не є фактом, який підтверджує реалізацію виховної функції. Негативна 

реакція частини суспільства на конкретні норми чинного законодавства – 

це теж результат впливу права, але він свідчить не про виховний вплив 

права на суспільство, а про недоліки правового регулювання, яке не 

відповідає вимогам моралі та принципам справедливості, що обурює 

людей і мотивує їх до вчинення дій, спрямованих на захист моралі і 

справедливості.         

По-друге, виховна функція полягає у тому, що право, як система 

правових норм, здійснює виховний вплив на поведінку суб’єктів права через 

окремі норми, інститути і механізми (заборона, дозвіл, здійснення 

правосуддя, покарання і ін.), тобто виховний вплив забезпечується, в тому 

числі, шляхом реалізації інших функцій права [299, с. 47].            

Влучно стосовно цієї ознаки змісту виховної функції висловились М. 

І. Матузов і О. В. Малько. Вони підкреслюють, що конкретний зміст 

виховної функції складає правове виховання, яке, в свою чергу, 

формується під безпосереднім впливом права, тобто в органічному зв’язку 

із змістом його основних регуляторних функцій (регулятивно-статична, 

регулятивно-динамічна і регулятивно-охоронна). Відповідно ця функція 

адресована на формування правосвідомості і правової культури громадян, 

виховання їх в дусі поваги до праці, закону, нетерпимості до 

правопорушень [294, с. 159]. 

Дійсно, всі функції права окрім своєї основної мети, яку 

переслідують, спрямовані на досягнення додаткової мети – виховання 

фізичних осіб у дусі точного і неухильного додержання Конституції і 

законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 

співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків і відповідальності перед 

суспільством. Тобто розглядаючи особливості реалізації, наприклад, 
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установчої, обмежувальної, профілактичної, правозахисної, каральної, 

правовідновлювальної чи компенсаційної функцій адміністративно-

деліктного права, завжди можна дати оцінку цим функціям з точки зору 

досягнення ними такої додаткової мети як виховання. Наприклад, 

характеризуючи зміст каральної функції, а разом з тим, і систему 

адміністративних стягнень, зажди можна встановити: 

по-перше, наскільки ефективно сьогодні реалізується обов’язок 

особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, перетерпіти 

позбавлення майнового, морального чи організаційного характеру при 

застосуванні до неї адміністративного штрафу; 

по-друге, чи була досягнута додаткова мета функції покарання – 

виховання у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів 

України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 

співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків і відповідальності перед 

суспільством.  

Деякі науковці (О. В. Зайчук, М. С. Кельман, М. Н. Марченко, О. Г. 

Мурашин, Н. М. Оніщенко, Н. М. Хома) акцентують увагу на тому, що 

кінцевий результат реалізації виховної функції, це правова вихованість 

людини, яка, в свою чергу, свідчить про [80, с. 291; 297 ; 195, с. 64]: 

– високий рівень правосвідомості людини, яка являє собою 

сукупність індивідуальних духовних якостей, що забезпечують орієнтацію 

суб’єктів у правовій дійсності. Наприклад, В. А. Бачінін порівнює 

правосвідомість людини з «пультом управління». Це своєрідний «пульт 

управління», зазначає вчений, куди надходить інформація з двох сторін – 

від цивілізаційної системи (в нашому випадку мова йде про національну 

правову систему) і від самого суб’єкта. Завдання правосвідомості – 

відшукати способи узгодження прагнень, що надходять від обох сторін, 

згладжувати протиріччя, попереджати конфлікти, пропонувати варіанти 

можливих компромісів, а потім вже формулювати директиви, давати 

команди на певні соціальні дії, що відповідають юридичним критеріям. 



402 

 

Мотиваційний простір індивідуальної правосвідомості, продовжує В. А. 

Бачінін, виступає полем «розумових експериментів», в ході яких 

вибираються або виробляються найбільш прийнятні з позицій правової 

нормативності моделі поведінки [30, с. 623-624];  

–  високий рівень правової культури особистості, яка являє 

собою сукупність духовно-практичних здібностей, що дозволяють 

громадянину вибудовувати цивілізовані відносини (тобто такі, що 

відповідають морально-правовим критеріям) з іншими індивідами, 

структурами громадянського суспільства і державними інститутами. Як 

зазначає В. А. Бачінін, правова нормативність здатна набувати різних форм 

і рівнів в індивідуальній правосвідомості і в цьому одна з причин її 

дієвості, запорука успішної адаптації універсальних імперативних формул 

до особистісних особливостей кожної людини. Серед усього загалу рівнів 

правосвідомості В. А. Бачінін виділяє три основних: 1) це первинний 

рівень законослухняної поведінки, який припускає мінімум правової 

культури, нижче якого вже розташовується делінквентна область 

правопорушень; 2) другий рівень – це типові моделі правової поведінки, 

що дозволяють суб’єктам взаємодіяти в такому режимі соціального 

співробітництва, коли вони не намагаються порушувати юридично 

закріплені домовленості і супутні їм моральні зобов’язання; 3) третій, 

найвищий ступінь бездоганної соціально-правової поведінки, який 

обумовлений не тільки зовнішніми механізмами правового регулювання, а 

й внутрішніми морально-етичними мотивами (у цьому випадку особа не 

тільки є законослухняною, а й проявляє правову активність) [30, с. 622].   

Отже, при характеристиці виховної функції завжди слід враховувати 

два фактори, що впливають на її зміст:  

1) право, як соціальний регулятор, тісно пов’язане з іншими 

соціальними нормами (нормами моралі, етики, релігійними нормами і ін.), 

а тому здійснює виховний вплив на поведінку суб’єктів права у тісному 

зв’язку з іншими соціальними нормами;  
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2) право, як система правових норм, здійснює виховний вплив на 

поведінку суб’єктів права через окремі норми, інститути і механізми, а 

тому виховний вплив права забезпечується також шляхом реалізації інших 

функцій права.            

Враховуючи ці дві важливі, на нашу думку, вимоги до змісту 

виховної функції, Ю. В. Пирожкова запропонувала наступне визначення 

виховної функції адміністративного права: «Виховна функція 

адміністративного права є  напрямком його безперервного впливу на волю, 

думки і почуття особи, який спрямовано на формування та фіксацію 

ціннісних соціально-правових орієнтирів, правової свідомості, правової 

культури, стимулів до правомірної поведінки особи та превенцію 

правопорушень» [211, с. 399].  

Враховуючи особливості наукового підходу, що пропонується в 

цілому у дисертації, можна запропонувати два визначення виховної 

функцію адміністративно-деліктного права: 

1) це підвищення у результаті застосування всіх норм 

адміністративно-деліктного права (установчих, обмежувальних, 

процесуальних і ін.) рівня правосвідомості і правової культури людини в 

порівнянні з рівнем її правосвідомості і правової культури до вчинення 

адміністративного правопорушення; 

2) це цілеспрямоване правове виховання особи за допомогою 

адміністративно-деліктних правових засобів виховного характеру.  

Тобто в першому випадку виховна функція реалізується шляхом 

застосовування всіх норм адміністративно-деліктного права, а в другому – 

через реалізацію норм адміністративно-деліктного права виховного 

характеру, а саме через норми, основна мета існування яких не покарання, 

не профілактика, не захист прав особи, а виховання особи у дусі точного і 

неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, 

честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов’язків і відповідальності перед суспільством.    
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Аналіз положень КУпАП дає можливість до норм, які забезпечують 

реалізацію виховної функції адміністративно-деліктного права, віднести 

наступні.  

Стаття 1 КУпАП серед основних завдань КУпАП виділяє таке 

завдання як виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання 

Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших 

громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, 

відповідальності перед суспільством. Існування цієї статті у КУпАП 

свідчить про виховну направленість всіх адміністративно-деліктних норм. 

Наприклад, факт накладення на осіб, які порушують або не дотримуються 

законодавства про адміністративні правопорушення, адміністративних 

стягнень одночасно є ефективним засобом виховання цих осіб.   

Стаття 6 КУпАП закріплює, що органи виконавчої влади та інші 

вповноважені на те організації розробляють і здійснюють заходи, 

спрямовані на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, 

суворого додержання законів України. Мова йде про комплекс 

загальнодержавних заходів, які сприяють вихованню потенційних 

правопорушників. Тобто адміністративно-деліктні норми тут приймають 

опосередковану участь, а найбільшого значення набувають норми 

конституційного, муніципального та адміністративного законодавства (в 

тій його частині, яка не пов’язана з адміністративно-деліктним правовим 

регулюванням).  

Стаття 21 КУпАП закріплює підстави та порядок передачі матеріалів 

про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації 

або трудового колективу. Зразу ж хочемо зазначити, що положення цієї 

статті на практиці не застосовуються і її можна віднести до так званих 

«мертвих норм» адміністративно-деліктного законодавства. Разом з тим, 

ця норам закріплює механізм виховного впливу на правопорушника 

зусиллями громадської організації чи трудового колективу. Це свідчить 

про те, що виховний вплив адміністративно-деліктне право сьогодні 
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намагається будувати виключно шляхом вдосконалення системи 

адміністративних стягнень, що вважаємо помилковим шляхом в будь-

якому демократичному суспільстві. Повинні існувати альтернативні 

заходи виховного впливу на окрему особу та суспільство в цілому.  

Напиклад, автори науково-правктичного коментаря під редакціє А. 

С. Васильєва та О. І. Миколенко зазначають, що згідно з положеннями 

Конституції України про захист прав особи й недоторканності приватного 

життя, не можуть застосовуватися на практиці норми ст. 21 КУАП про 

передачу матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд 

трудових колективів і застосування ними за вчинені членами трудового 

колективу адміністративні проступки заходів громадського впливу. Хоча із 

прийняттям ряду законів України, спрямованих на перехід до ринкової 

економіки, трудовий колектив не припинив свого існування і, як і раніше, 

розглядається як спеціальна соціальна спільнота, поєднувана працею й 

інтересами праці на підприємстві, повноваження його у сфері застосування 

заходів громадського впливу за вчинення адміністративних 

правопорушень практично скасовані [90, с. 64]. Тобто автори 

підкреслюють, що ст. 21 КУпАП не діє, хоча і залишилась в нормативно-

правовому акті. Змінилися умови, в яких ця стаття реалізовувалась, а 

також зникли механізми її реалізації. Дивує лише те, що і сьогодні ця 

стаття присутня в КУпАП.   

Стаття 22 КУпАП передбачає можливість звільнення особи від 

адміністративної відповідальності при малозначності вчиненого ним 

адміністративного правопорушення. На жаль, ця стаття, на практиці 

застосовується дуже рідко. Звільнення від відповідальності за вчинений 

адміністративний проступок – одна з форм виховного впливу, який 

застосовується органом (посадовою особою) адміністративної юрисдикції. 

Вона не пов’язана ні з адміністративним стягненням, ні з заходом 

громадського впливу, оскільки усне зауваження правопорушникові не 

тягне для нього ніяких юридичних наслідків. По суті, правопорушник 
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звільняється від правових наслідків свого протиправного діяння з 

міркувань гуманності, хоча саме по собі це діяння як у момент його 

вчинення, так і під час звільнення від відповідальності, залишається 

правопорушенням. Тобто звільнення від відповідальності та використання 

усного зауваження як заходу виховного впливу можливе тільки при:  

1) малозначності правопорушення;  

2) упевненості в тому, що правопорушник усвідомив протиправність 

своєї поведінки;  

3) наявності підстав думати, що подібні протиправні дії надалі 

вчинятися не будуть [90, с. 65-66].  

До того ж звільнення особи від адміністративної відповідальності у 

зв’язку з малозначністю вчиненого нею правопорушення є не обов’язком, а 

дискреційним повноваженням юрисдикційного органу. В науковій 

літературі зазначається, що серед перелічених недоліків законодавства про 

адміністративну відповідальність особливе місце займає недосконалість 

інституту звільнення від адміністративної відповідальності. Кожне 

малозначне діяння, яке підпадає під ознаки адміністративного проступку, є 

суспільно небезпечним, тому що пов’язане з порушенням норм права. І 

акцент при характеристиці малозначності адміністративного проступку 

необхідно робити на незначній ступіні суспільної небезпеки, а не на її 

повній  відсутності. Тому малозначність адміністративного проступку в ст. 

22 КУпАП слід розглядати, як якість діяння, передбаченого 

законодавством про адміністративну відповідальність, що містить в собі 

ознаки складу адміністративного проступку, але характеризується 

незначною ступінню суспільної  небезпеки, яка можлива у випадках 

здійснення адміністративних проступків з матеріальним складом:  

1) які не супроводжуються обставинами, що обтяжують 

адміністративну відповідальність;  

2) які не заподіяли і не могли заподіяти значної матеріальної шкоди;  
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3) які не входять до числа адміністративних проступків, що 

передбачені ст. 36 КУпАП [152, с. 190-194].   

Як вже акцентувалося, на практиці положення ст. 22 КУпАП майже 

не використовуються, хоча звільнення особи від адміністративної 

відповідальності шляхом заміни його на усне зауваження має суттєвий 

виховний ефект.  

Стаття 23 КУпАП закріплює, що однією із цілей застосування 

адміністративного стягнення є виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, 

поваги до правил співжиття. Вже зазначалося, що кожне з 

адміністративних стягнень, з одного боку, спрямоване на покарання 

правопорушника, обмеження його матеріальних благ або особистих 

правових інтересів, а з іншого боку – несе в собі певний виховний 

потенціал.  

Стаття 24-1 КУпАП передбачає умови і перелік заходів виховного 

характеру, які застосовуються до неповнолітніх, а саме, до осіб віком від 

16 до 18 років. Додатковою умовою застосування положень ст. 24-1 

КУпАП, окрім вимог шодо віку особи, є те, що орган адміністративної 

юрисдикції, який вправі розглядати справу, дійшов висновку, що 

виправлення правопорушника можливе без застосування до нього більш 

суворого адміністративного стягнення. Сама стаття структурована таким 

чином, щоб суворість виховних заходів росла з кожним наступним 

заходом у запропонованому переліку, тобто від менш суворих до більш 

суворих. 

Найменш суворою мірою є зобов’язання публічно або в іншій формі 

попросити вибачення у потерпілого. Воно застосовується органом 

адміністративної юрисдикції в тих випадках, коли він дійшов висновку, що 

неповнолітній усвідомив неправомірність своєї поведінки, суспільну 

шкідливість вчиненого діяння і покаявся в ньому. Публічність вибачення 

при цьому полягає у здійсненні його не вічнавіч (тобто неповнолітній — 
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потерпілий), а в присутності інших осіб (наприклад, на зборах трудового 

колективу, де працюють або навчаються неповнолітній правопорушник і 

потерпілий). Питання про форму публічного вибачення вирішує орган 

адміністративної юрисдикції з урахуванням всіх обставин справи і 

побажань потерпілого [90, с. 71]. 

Попередження є більш суворим заходом виховного впливу, який 

полягає в усному оголошенні органом адміністративної юрисдикції 

офіційного, від імені держави, осуду неповнолітнього правопорушника та 

його поведінки. Слід підкреслити, що стосовно всіх видів виховних 

заходів, в тому числі і попередження, виноситься постанова про 

застосовування заходів впливу виховного характеру до неповнолітніх.  

Догана або сувора догана є заходами моральнопсихологічного 

впливу і застосовуються до неповнолітніх правопорушників у разі 

систематичного невиконання ними встановлених правил поведінки і 

вчинення правопорушень, що свідчать про формування антигромадської 

установки. Разом з тим, в межах провадження у справах про 

адміністративні правопорушення цех захід виховного впливу 

застосовується рідко, якщо порівнювати з подібним заходом виховного 

впливу, передбачено кримінальним законодавством.  

Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх 

замінюють, полягає в покладанні на зазначених осіб органом 

адміністративної юрисдикції обов’язку з посилення виховного впливу на 

неповнолітнього правопорушника (вживання культурновиховних заходів; 

ведення роз’яснювальної роботи; систематичного контролювання 

поведінки неповнолітнього тощо). Передача під нагляд батькам або 

особам, що їх замінюють, доцільна лише в тому разі, коли вони згодні, 

бажають цього і здатні забезпечити нагляд і належний виховний вплив на 

неповнолітнього. Бажання і згоди неповнолітнього при цьому не потрібно 

[90, с. 72]. 
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Якщо орган адміністративної юрисдикції, що розглядає справу про 

правопорушення неповнолітнього, впевнений у можливостях позитивного 

впливу педагогічного чи трудового колективу на неповнолітнього 

правопорушника, то можек прийняти рішення про передачу 

неповнолітнього під нагляд цьому колективу. Передача неповнолітнього 

під нагляд педагогічному або трудовому колективу – це покладання 

органом адміністративної юрисдикції на відповідний колектив за його 

(колективу) згодою обов’язків зі здійснення виховного впливу на 

неповнолітнього і контролю за його поведінкою. Таким колективом може 

бути, наприклад, педагогічний колектив школи, у якій навчається 

неповнолітній, або трудовий колектив підприємства, де він працює.  

Передача неповнолітнього під нагляд окремим громадянам 

застосовується тільки на прохання громадян, яким передається 

неповнолітній, і які, звичайно, добре зарекомендували себе на педагогічній 

роботі або в іншій сфері суспільно корисної діяльності. Полягає цей захід 

виховного характеру в покладанні на громадян обов’язків із виховання 

піднаглядного і контролю за його поведінкою.  

Стаття 39-1 КУпАП встановлює підстави та порядок направлення на 

проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи 

насильство за ознакою статі. Суд під час вирішення питання про 

накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право 

одночасно вирішити питання про направлення особи, яка вчинила 

домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, на проходження 

програми для таких осіб, передбачених національним законодавством. 

Стаття була внесена в КУпАП в 2017 році, а тому говорити про її 

ефективність завчасно.  

Виховний характер мають і інші норми адміністративно-деліктного 

права, але розглянуті вище положення КУпАП дають змогу зробити 

наступні висновки:   
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1) виховна функція в цілому у системі права реалізується при участі 

всіх норми національного права, в тому числі і адміністративно-

деліктного. Такі адміністративно-деліктні норми носять в основному 

декларативний характер та не можуть реалізовуватись без реалізації інших 

норм національного законодавства (наприклад, положення ст.ст. 1, 6, 

21КУпАП);   

2) виховна функція реалізується при участі всіх норм 

адміністративно-деліктного права (установчих, обмежувальних, 

процесуальних і ін.) та полягає у підвищенні рівня правосвідомості і 

правової культури людини в порівнянні з рівнем її правосвідомості і 

правової культури до вчинення адміністративного правопорушення (ст.ст. 

23, 24, 27 – 32-1 КУпАП); 

3) виховна функція адміністративно-деліктного права полягає у 

цілеспрямованому правовому вихованні особи, тобто шляхом 

застосовування до неї адміністративно-деліктних правових засобів 

виховного характеру (ст.ст.  22, 24-1,  39-1 КУпАП).  

 

 

 

4.4 Правовідновлювальна та компенсаційна функції  

адміністративно-деліктного права 

 

Як правило, про правовідновлювальну і компенсаційну функції 

права вчені згадують, коли характеризують процесуальні галузі права 

(цивільне процесуальне право, кримінально-процесуальне право та ін.). В 

рамках адміністративного права про ці функції мова йде лише при аналізі 

положень Кодексу адміністративного судочинства України (наприклад, 

положення ч. 3 ст. 245), а також при теоретичному аналізі сучасної 

системи заходів адміністративного примусу, в рамках якої іноді виділяють 

самостійну групу заходів – заходи адміністративно-відновного характеру 
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[144, с. 13-14; 29, с. 189]. Разом з тим, адміністративно-деліктне право 

України являє симбіоз матеріальних і процесуальних норм, аналіз яких 

дозволяє говорити про існування правовідновлюючої функції і в рамках 

адміністративно-деліктного права. В юридичній літературі велика увага 

приділяється виховній, профілактичній, правозахисній та каральній 

функціям адміністративно-деліктного права, тоді як зміст 

правовідновлюючої функції залишається не розкритим. До того ж цю 

функцію дуже часто ототожнюють з компенсаційною функцією 

адміністративно-деліктного права.        

Розгляд змісту правовідновлювальної і компенсаційної функцій 

адміністративно-деліктного права сприятиме вирішенню теоретичних 

проблем науки адміністративного права в сфері адміністративної 

відповідальності, а також вдосконаленню адміністративно-деліктного 

законодавства України. 

У науці адміністративного права комплексно на монографічному або 

дисертаційному рівні правовідновлювальна або компенсаційна функції 

адміністративно-деліктного права ще не досліджувалися. Частково цих 

питань торкалися у своїх працях Д. М. Бахрах, М. Я. Маслєнніков, О. І. 

Миколенко, М. Р. Сиротяк та інші науковці [28; 136;  155; 268].     

Перш ніж почати аналіз змісту функцій адміністративно-деліктного 

права, звернемо увагу на те, що багато вчених не розмежовують між собою 

правовідновлювальну і компенсаційну функції права. 

Наприклад, М. І. Матузов і О. В. Малько, акцентуючи увагу на тому, 

що кожен елемент системи права (галузь права, правовий інститут і норма 

права) може всередині системи реалізовувати свої специфічні функції, 

виділяють серед функцій норм цивільного, трудового та екологічного 

права компенсаційну функцію. Однак автори не розкривають зміст даної 

функції, а також не проводять порівняльну характеристику 

правовідновлювальної і компенсаційної функцій [294, с. 161].    
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Цікаву і аргументовану систему функцій сучасного 

адміністративного права України запропонувала в своїх роботах Ю. П. 

Пирожкова [211, с. 186]. Вона виділяє в даній системі базові внутрішні 

функції адміністративного права (регулятивна, охоронна і процедурна) і 

зовнішні, так звані загальносоціальні функції (економічна, політична та 

соціально-культурна). При цьому наголошується, що компенсаційна 

функція не є домінуючою серед складових охоронної функції 

адміністративного права. В основному ця функція має свій вияв у 

адміністративно-деліктних відносинах і забезпечується в результаті 

реалізації правовідновлювальних санкцій. Чинний КУпАП, на думку Ю. П. 

Пирожкової, спрямований не стільки на покарання особи, скільки на 

попередження правопорушень, виховання особистості і компенсацію за 

вчинене протиправне діяння у вигляді адміністративного проступку. На 

підставі цього робиться висновок, що компенсаційна складова охоронної 

функції полягає у відновленні порушеного в результаті протиправного 

діяння права або відновленні такого стану правопорядку, яке існувало до 

вчинення порушення [211, с. 233].  

Повністю погоджуючись з тим, що правовідновлювальна і 

компенсаційна функції не є домінуючими в сучасному адміністративному 

праві, не можемо з Ю. П. Пирожковою погодитися в тому, що вона не 

розмежовує між собою правовідновлювальну і компенсаційну функції, 

ототожнюючи їх як за змістом, так і за механізмом реалізації. 

В юридичній літературі представлені численні точки зору, в яких 

проводиться чітке розмежування між правовідновлювальною і 

компенсаційною функціями галузі [117, с. 13-18; 52, c. 11; 205, c. 57; 310, c. 

76-77]. Наприклад, автори академічного курсу з теорії держави і права під 

редакцією М. М. Марченко відзначають, що компенсаційна функція права 

тісно пов’язана з відновлювальною. У юридичній літературі з цієї причини 

їх часто ототожнюють. Однак вони – не тотожні функції. Відмінності між 

ними полягають, перш за все, в формах, методах і правових наслідках. 
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Важливу роль в їх розмежуванні відіграють також правові підстави 

застосування заходів відновлювального і компенсаційного характеру, хоча, 

відзначають автори академічного курсу, і відновлювальні, і компенсаційні 

заходи можуть мати одні і ті ж правові підстави [195, с. 64-64].       

Слід повністю погодитися з цим твердженням, оскільки чинне 

законодавство України дає підставу розмежовувати компенсаційну і 

правовідновлювальну функції права в залежності від правових підстав, 

форм, методів і правових наслідків їх реалізації. 

Правовідновлювальна функція спрямована на відновлення правового 

становища суб’єкта права, тобто особа знову стає власником тих прав, 

яких вона була позбавлена, їй повертається її майно, вона відновлюється 

на роботі, реабілітується її ім’я в суспільстві, відновлюється порушений 

громадський порядок тощо. Компенсаційна ж функція спрямована 

виключно на відшкодування завданої особі майнової, фізичної або 

моральної шкоди. Причому правовою підставою відшкодування такої 

шкоди, як правило, є протиправна поведінка, яка і стала причиною 

настання шкідливих наслідків. 

Наприклад, яскраву компенсаційну спрямованість мають норми 

статей 40, 329 і 330 КУпАП, в яких закріплений механізм відшкодування в 

рамках провадження у справах про адміністративні правопорушення 

майнової шкоди, заподіяної в результаті вчинення адміністративного 

проступку. В результаті реалізації положень статей 40, 329 і 330 КУпАП, 

потерпілий лише отримує грошову компенсацію в розмірі вартості 

втраченого майна, а не відновлює права на те майно, яке у нього було до 

вчинення адміністративного правопорушення.  

Як же тоді проявляє себе правовідновлювальна функція в рамках 

адміністративно-деліктного права? 

У КУпАП закріплені норми, які безпосередньо пов’язані з 

реалізацією правовідновлювальної функції адміністративно-деліктного 

права. Розглянемо їх більш детально. 
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1. В матеріальній частині КУпАП міститься норма, яка 

встановлює підстави і механізм, по-перше, відновлення правового 

становища суб’єкта, який був притягнутий до адміністративної 

відповідальності, по-друге, реабілітації його імені перед суспільством.  

Так, ст. 39 КУпАП закріплює, що якщо особа, піддана 

адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання 

стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця 

особа вважається не піддана адміністративному стягненню. Дана стаття 

визначає, з якого моменту особа, піддана адміністративному стягненню, 

вважається такою, що не піддавалась адміністративній відповідальності, 

тобто, як довго знаходиться вона в стані так званої адміністративної 

караності. Протягом року, з моменту закінчення виконання стягнення, 

особа, піддана адміністративному стягненню, має своєю поведінкою 

довести, що вона виправилася. Причому виправленою вважається особа, 

яка виконала накладене стягнення і протягом року не вчинила нового 

адміністративного правопорушення. Саме тому точкою відліку річного 

строку для погашення стягнення є не момент винесення постанови про 

накладення адміністративного стягнення, а день фактичного закінчення 

виконання призначеного стягнення [90, с. 105-106]. Якщо ж особа вчинила 

протягом року однорідне правопорушення, то даний факт розглядається 

або як ознака кваліфікуючого складу адміністративного правопорушення 

(наприклад, передбачена відповідальність за повторний протягом року 

продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством 

випадках - ч. 2 ст. 42-4 КУпАП), або як обставина, що обтяжує 

адміністративну відповідальність (ст. 35 КУпАП). 

2. Процесуальна частина КУпАП містить цілий ряд положень, які 

встановлюють підстави і порядок реалізації такого правовідновлювального 

заходу як повернення вилучених речей та документів. Повернення 

вилучених речей і документів в одних випадках можливий до винесення 
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постанови у справі, а, в інших – вимагає остаточного винесення постанови 

у справі, в якій вказується доля вилучених речей і документів. 

Наприклад, ст. 265 КУпАП закріплює, що речі і документи, які є 

знаряддям або безпосереднім об’єктом вчинення правопорушення, можуть 

бути вилучені уповноваженою на те посадовою особою. Такі речі і 

документи проходять у справі про адміністративне правопорушення в 

якості доказів, тому зберігаються до розгляду справи в порядку, 

встановленому законодавством. Після ж винесення постанови у справі такі 

речі і документи, в залежності від результатів розгляду справи, 

повертаються власнику, якщо немає інших підстав для їх конфіскації, 

знищення чи реалізації (коли мова йде про оплатне вилучення речей). Саме 

тому законодавець додатково закріплює в ч. 6 ст. 283 КУпАП положення 

про те, що постанова у справі повинна містити вирішення питання про 

вилучені речі і документи. Правовідновлювальна функція адміністративно-

деліктного права в даному випадку реалізується через повернення 

власнику його речей і документів, які проходили у справі як докази, і які 

не підлягають конфіскації, знищенню та реалізації на підставах, 

передбачених чинним законодавством. 

КУпАП містить також норми, які закріплюють спеціальний режим 

повернення власнику певних речей і документів. Наприклад, ст. 265 

КУпАП закріплює, що вилучені орден, медаль, нагрудний знак, відзнаки 

Президента України, нагородна зброя, після розгляду справи підлягають 

поверненню їх законному власнику, а якщо він невідомий, надсилаються 

до Адміністрації Президента України. З 2008 року КУпАП був доповнений 

статтями, в яких передбачалися нові заходи адміністративно-

процесуального характеру і в яких містилися спеціальні вимоги до 

процедури повернення вилучених речей та документів. Наприклад, ч. 2 ст. 

265-1 КУпАП, яка передбачає підстави та порядок тимчасового вилучення 

посвідчення водія, закріплює, що після закінчення тримісячного строку 

тимчасового вилучення посвідчення водія, особа має право звернутися до 



416 

 

органу адміністративної юрисдикції для отримання вилученого документа 

при наявності одного з двох умов:  

1) якщо суд, розглянувши справу, не прийняв рішення про 

позбавлення водія права керування транспортним засобом;  

2) якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у 

встановлений законом термін. 

Спеціальні вимоги до повернення вилучених речей та документів 

містяться і в ст. 265-2 КУпАП, яка передбачає підстави та порядок 

тимчасового затримання транспортних засобів. Тимчасове затримання 

транспортного засобу полягає, по-перше, в блокуванні транспортного 

засобу на місці вчинення правопорушення, але так, щоб це не заважало 

руху транспорту по вулиці, дорозі і ін., по-друге, в доставці транспортного 

засобу на спеціальний майданчик (в тому числі за допомогою евакуатора) 

для зберігання, якщо розташування затриманого транспортного засобу 

заважає нормальному дорожньому руху [90, с. 917]. Водій, до якого 

застосували тимчасове затримання транспортного засобу, має право 

повідомити про цей факт іншій особі (на свій розсуд) для повернення 

транспортного засобу до місця постійної дислокації (ч. 2 ст. 265-2 

КУпАП). Наприклад, якщо водій знаходився в стані наркотичного 

сп’яніння, то затриманий транспортний засіб може забрати його дружина, 

яка теж має право на керування даним транспортним засобом. Якщо ж 

затриманий транспортний засіб має технічні несправності, то тимчасове 

затримання триває до їх усунення, але не більше трьох днів з моменту 

затримання. Після закінчення триденного строку особа має право 

звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу 

(ч. 5 ст. 265-2 КУпАП). 

3. В процесуальній частині КУпАП містяться положення, які 

мінімізують негативний вплив правових наслідків, що вже наступили в 

результаті дії скасованого правового акта. Тобто виникає необхідність 

відновлення правового становища особи, яка піддалася адміністративному 
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стягненню. Мова йде: про відновлення тих прав, яких особа була 

позбавлена на підставі прийнятого рішення; про повернення того майна, 

яке було вилучено, а пізніше на підставі винесеної постанови конфісковано 

або реалізовано; про реабілітацію імені особи в суспільстві. Ст. 296 

КУпАП закріплює, що скасування постанови із закриттям справи про 

адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених 

грошових сум, вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування 

інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. Якщо особі з різних 

об’єктивних причин не вдається повернути саме ту річ, яку у нього 

вилучили, то починає свою реалізацію компенсаційна функція 

адміністративно-деліктного права. У зв’язку з цим, в ст. 296 КУпАП 

передбачається, що в разі неможливості повернення предмета повертається 

його вартість, а відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконним 

накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного 

арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому 

законом [234].   

Вважається, що компенсаційна функція реалізується тільки в рамках 

цивільного і цивільного процесуального права, так як саме ці галузі 

розкривають поняття майнової, фізичної і моральної шкоди, а також 

передбачають підстави і порядок його відшкодування. Разом з тим, 

адміністративно-деліктне право України являє симбіоз матеріальних і 

процесуальних норм, аналіз яких дозволяє говорити про існування 

компенсаційної функції і в рамках адміністративно-деліктного права. 

Розгляд змісту компенсаційної функції адміністративно-деліктного права 

сприятиме вирішенню теоретичних проблем науки адміністративного 

права в сфері адміністративної відповідальності, а також вдосконаленню 

адміністративно-деліктного законодавства України. 

У КУпАП закріплені норми, які безпосередньо пов’язані з 

реалізацією компенсаційної функції адміністративно-деліктного права. 

Розглянемо їх більш детально. 
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1. У КУпАП містяться норми, які встановлюють підстави і механізм 

відшкодування в рамках провадження у справах про адміністративні 

правопорушення майнової шкоди, яка була заподіяна у результаті 

вчинення адміністративного правопорушення. Так, ст. 40 КУпАП 

закріплює, що якщо в результаті вчинення адміністративного 

правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, 

установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган 

сільської, селищної, міської ради при вирішенні питання про накладення 

стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно 

вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо його 

сума не перевищує двох тисяч гривень, а суддя районного, районного у 

місті, міського чи міськрайонного суду – не залежно від розміру збитку. 

Якщо ж шкода заподіяна неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і 

має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти 

на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов’язати 

своєю працею усунути її. У свою чергу статті 329 і 330 КУпАП 

закріплюють особливості виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення у частині відшкодування завданої майнової 

шкоди. 

Питання відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним 

правопорушенням, є малодослідженими. Можна виділити дві комплексні 

наукові роботи, які були присвячені даній тематиці. Це дисертаційні 

дослідження О. І. Миколенко «Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням» (2000 р.) [155] і М. Р. Сиротяка 

«Захист прав потерпілого в провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення» (2007 р.) [268]. Вчені стверджують, що відшкодування 

шкоди в рамках провадження у справах про адміністративні 

правопорушення має адміністративно-правову, а не цивільно-правову 

природу. 
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Наприклад, О. І. Миколенко зазначає, що до сих пір не вирішено 

питання про правову природу шкоди, що виникає в результаті вчинення 

адміністративного правопорушення. На його думку, цей факт пояснюється 

тим, що представники адміністративного права відносили всі питання 

заподіяння і відшкодування шкоди до предмету цивільного або цивільного 

процесуального права, а представники цивільно-правових наук ніколи не 

цікавилися правовою природою як самої шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням, так і механізмом її відшкодування. 

Тому так і вийшло, що законодавство закріпило в КУпАП механізм 

відшкодування майнової шкоди в порядку провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, але юридична наука не дала цим нормам 

належної оцінки [155, с. 202-203].  О. І. Миколенко стверджує, що правова 

природа майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, 

залишається адміністративно-правовою, а, отже, заподіяння такої шкоди 

породжує адміністративно-правові відносини, пов’язані як з притягненням 

особи до адміністративної відповідальності, так і з відшкодуванням 

заподіяної правопорушенням майнової шкоди [155, с. 204]. 

Більш докладно підійшов до вирішення цієї теоретичної проблеми в 

своїх роботах М. Р. Сиротяк [266; 267; 269; 270]. Він запропонував 

критерії, які дозволяють стверджувати, що відшкодування шкоди в рамках 

провадження у справах про адміністративні правопорушення має 

адміністративно-правову природу: по-перше, ініціатива відшкодування 

заподіяної шкоди виходить не від потерпілого, а від органів 

адміністративної юрисдикції (ст. 40 КУпАП); по-друге, майнова шкода 

виникає в результаті вчинення адміністративного проступку, механізм її 

відшкодування регулюється нормами адміністративно-процесуального 

права і реалізується в рамках провадження у справах про адміністративні 

правопорушення [268, с. 130-131].   

На цьому М. Р. Сиротяк не зупиняється і пропонує змінити правову 

природу відшкодування майнової шкоди в рамках провадження у справах 
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про адміністративні правопорушення з адміністративно-правової на 

цивільно-правову. Така зміна правової природи, на думку М. Р. Сиротяка, 

можлива, якщо в ст. 40 КУпАП закріпити, що ініціатива щодо 

відшкодування заподіяної майнової шкоди повинна надходити від 

потерпілого у вигляді подачі цивільного позову в порядку провадження у 

справах про адміністративні правопорушення [268, с. 145].   

Викладені вище питання є актуальними і для розкриття змісту 

компенсаційної функції адміністративно-деліктного права. Якщо визнати 

той факт, що відшкодування майнової шкоди в рамках провадження у 

справах про адміністративні правопорушення за своєю правовою 

природою відноситься до цивільного чи цивільного процесуального 

галузей права, то відпадає необхідність подальшого розгляду особливостей 

реалізації компенсаційної функції адміністративно-деліктного права. Така 

функція буде властива виключно цивільному і цивільному процесуальному 

праву. 

Якщо ж визнати, що відшкодування майнової шкоди в рамках 

провадження у справах про адміністративні правопорушення за своєю 

правовою природою відноситься до адміністративного права, то 

компенсаційна функція буде однією з важливих і обов’язкових функцій 

адміністративно-деліктного права України.  

Сьогодні можна виділити декілька аргументів, які свідчать на 

користь адміністративно-правової природи механізму відшкодування 

майнової шкоди в рамках провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Перший аргумент полягає в тому, що механізм 

відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним 

правопорушенням, закріплюється адміністративно-процесуальними 

нормами і реалізується в рамках адміністративного провадження. Цей 

аргумент не є визначальним, так як Кримінальний процесуальний кодекс 

України теж регулює порядок відшкодування майнової шкоди, заподіяної 

злочином, передбачаючи можливість подачі потерпілим цивільного позову 
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(ст. 61 КПК України). Інститут цивільного позову залишається за своєю 

правовою природою цивільно-правовим незалежно від бажань 

представників кримінального процесуального та цивільного 

процесуального права. Цей цивільно-правовий інститут, як виняток, 

реалізується в рамках кримінального судочинства. Виходить, що інститут 

цивільного права реалізується, по-перше, за допомогою норм 

кримінального процесуального права і, по-друге, в рамках кримінального 

судочинства. Коли ж мова йде про відшкодування майнової шкоди в 

рамках провадження у справах про адміністративні правопорушення, то не 

виходить одноголосно заявити про його цивільно-правову природу. Якщо 

в результаті вчинення адміністративно1го правопорушення завдається 

шкода майнового характеру, то її відшкодування можливе за двома 

процедурами, передбаченими в законодавстві України: 1) в порядку 

цивільного судочинства (для цього необхідно дочекатися обвинувальної 

постанови по справі про адміністративне правопорушення); 2) в порядку 

провадження у справах про адміністративні правопорушення (в даному 

випадку питання про відшкодування майнової шкоди вирішується 

одночасно з вирішенням питання про накладення на винного 

адміністративного стягнення). Але в рамках провадження у справах про 

адміністративні правопорушення ні про який цивільний позов мови не йде, 

та й взагалі, потерпілий позбавлений ініціативи в питаннях відшкодування 

майнової шкоди в адміністративному провадженні. 

Другий аргумент, який свідчить про адміністративно-правову 

природу механізму відшкодування майнової шкоди в рамках провадження 

у справах про адміністративні правопорушення, полягає в тому, що 

ініціатива вирішення питання про відшкодування майнової шкоди в 

рамках провадження у справах про адміністративні правопорушення 

належить виключно органу адміністративної юрисдикції, який розглядає 

справу по суті. На нашу думку, цей критерій є ключовим, тому що орган 

адміністративної юрисдикції в питаннях відшкодування майнової шкоди 
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реалізує свою адміністративно-процесуальну компетенцію не за вимогою 

(зверненням) потерпілого, а на власний розсуд, але не виходячи за рамки 

вимог чинного законодавства. 

Тому вважаємо, що статті 40, 329 і 330 КУпАП, закріплюючи 

підстави і порядок відшкодування майнової шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням, одночасно розкривають особливості 

реалізації компенсаційної функції адміністративно-деліктного права. 

2. В матеріальної частини КУпАП містяться норми, які носять 

компенсаційний характер. Так п. 2 ч. 1 ст. 34 КУпАП серед обставин, що 

пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, 

передбачає таку обставину, як відвернення винним шкідливих наслідків 

правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення 

заподіяної шкоди. Добровільне відшкодування збитків може 

здійснюватися різними способами. Наприклад, порушник компенсує 

завдані збитки виплатою грошей, своїм майном, особистою працею. 

Завдана шкода усувається не тільки відшкодуванням матеріальних збитків, 

але і за допомогою дій морального характеру, наприклад, вибаченням в 

усній або письмовій формі. При цьому слід мати на увазі, що добровільне 

відшкодування збитків і усунення заподіяної шкоди можуть бути повними 

і частковими, що необхідно враховувати органу адміністративної 

юрисдикції при накладенні адміністративного стягнення [90, с. 94]. 

Компенсаційна спрямованість п. 2 ч. 1 ст. 34 КУпАП проявляється в тому, 

що законодавець передбачає для особи, яка заподіяла в результаті 

вчинення адміністративного правопорушення матеріальну шкоду, 

можливість добровільного (до моменту розгляду справи по суті) 

відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди. Даний факт 

враховується органом адміністративної юрисдикції при безпосередньому 

розгляді справи і може бути визнаний обставиною, яка пом’якшує 

адміністративну відповідальність. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що: 
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по-перше, правовідновлювальна і компенсаційна функції є тісно 

взаємопов’язаними між собою функціями, тому їх часто в юридичній 

літературі ототожнюють. Дані функції галузей права не тотожні, а 

критеріями їх розмежування є: правові підстави їх застосування, форми і 

методи їх реалізації, а також правові наслідки, які наступили в результаті 

реалізації цих функцій;  

по-друге, правовідновлювальна функція спрямована на відновлення 

правового становища суб’єкта права. Це означає, що суб’єкт права знову 

стає власником тих прав, яких він був позбавлений, йому повертається 

його майно, він відновлюється на роботі, реабілітується його ім’я перед 

суспільством, відновлюється порушений громадський порядок і ін. 

Компенсаційна ж функція спрямована виключно на відшкодування 

завданої особі майнової, фізичної або моральної шкоди; 

по-третє, особливості реалізації правовідновлювальної функції 

відображені в наступних положеннях КУпАП: 

– ст. 39 КУпАП закріплює підставу і порядок реабілітації імені 

особи, яка більше року тому було піддано адміністративному стягненню; 

– ст. 265, частина 2 ст. 265-1, частини 2, 5 ст. 265-2 КУпАП 

передбачають процесуальний порядок повернення власнику його речей і 

документів, які проходили у справі як докази, і які не підлягають 

конфіскації, знищення та реалізації на підставах, передбачених чинним 

законодавством; 

– ст. 296 КУпАП закріплює: 1) порядок повернення коштів, 

речей і документів, які були стягнуті, вилучені та конфісковані на підставі 

винесеного і скасованого після постанови у справі; 2) порядок скасування 

інших обмежень, які були накладені на обличчя скасованою постановою і 

виконані в повному обсязі або частково; 

по-четверте, особливості реалізації компенсаційної функції 

відображені в наступних положеннях КУпАП: 
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– статті 40, 329 і 330 КУпАП закріплюють підстави та порядок 

відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним 

правопорушенням. При цьому питання про правову природу механізму 

відшкодування майнової шкоди в рамках провадження у справах про 

адміністративні правопорушення залишається дискусійним в юридичній 

літературі; 

– п. 2 ч. 1 ст. 34 КУпАП закріплює для особи, яка заподіяла 

матеріальну шкоду в результаті вчинення адміністративного 

правопорушення, можливість добровільного (до моменту розгляду справи 

по суті) відшкодування збитків або усунення заподіяної їм шкоди. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

В результаті проведеного дослідження у четвертому розділі роботи 

були зроблені наступні висновки. 

У дисертації зазначено, що в юридичній літературі пропонується в 

основному характеристика регулятивно-статичної і регулятивно-

динамічної функцій права, але ці функції, хоча і збігаються в окремих 

аспектах з установчою і правозахисною (процесуальною) функціями, не 

тотожні їм.  

В той же час, зміст установчої і правозахисної (процесуальної) 

функцій на монографічному рівні не досліджувався, а ті поодинокі праці, 

які стосуються процесуальної функції, присвячені не правовому 

регулюванню чи елементам системи права (галузям, правовим інститутам, 

нормам права), а характеризують функції судочинства чи юридичного 

процесу.  

Особливість установчої функції адміністративно-деліктного права 

проявляється у наступному: 
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1) метою функції є створення науково-обґрунтованого і цілісного за 

своїм змістом правового регулювання шляхом впровадження у нормативну 

площину наукової термінології, основних ідей (принципів), 

довгострокових та короткострокових орієнтирів правового впливу чи 

діяльності суб’єктів права (цілі і завдання); 

2) правовими засобами реалізації функції виступають початкові 

норми чинного законодавства, які закріплюють поняття, принципи, 

завдання і цілі адміністративно-деліктного права або інших правових 

явищ, які мають відношення до адміністративно-деліктного правового 

регулювання (наприклад, завдання провадження у справах про 

адміністративні правопорушення); 

3) результатом реалізації установчої функції адміністративно-

деліктного права є поява внутрішньо узгодженого і науково 

обґрунтованого адміністративно-деліктного законодавства.  

В середині системи права всі процесуальні галузі, а також 

процесуальні норми адміністративно-деліктного права, виконують 

правозахисну функцію, адже одна із основних цілей їх існування це захист 

порушених суб’єктивних прав фізичних і юридичних осіб. Зовні системи 

права, а саме, по відношенню до певної однорідної групи суспільних 

відносин, процесуальні галузі, в тому числі процесуальні норми 

адміністративно-деліктного права виконують процесуальну функцію, адже 

головна мета процесуального правового регулювання – встановлення такої 

процедури розгляду справи, при наявності якої зміст та форма 

процесуального провадження відповідали б загальним його засадам, до 

яких відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і 

судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння 

особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; 

недоторканність права власності; презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини та ін. Поєднавши внутрішній і зовнішній 
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потенціали процесуальних галузей права, в дисертації пропонується таку 

функцію іменувати правозахисною (процесуальною) функцією.  

Дисертант зазначив, що обмежувальна та каральна функції 

адміністративно-деліктного права тісно взаємозв’язані між собою. Навіть 

Особлива частина КУпАП побудована таким чином, що у її статтях 

одночасно фіксується заборона та санкція у вигляді адміністративного 

стягнення за її порушення.     

Наголошено, що відмінність обмежувальної функції від каральної 

функції права полягає у тому, що: 

– метою обмежувальної функції є вилучення з практики 

соціально небезпечних відносин шляхом встановлення заборон та інших 

обмежень, тоді як мета каральної функції – застосування до особи заходу 

юридичної відповідальності (позбавлень морального, майнового та 

організаційного характеру), який пропорційний ступеню і характеру 

суспільної небезпеки вчиненого нею протиправного діяння; 

– правовими засобами реалізаціє обмежувальної функції є 

заборони та інші обмеження, тоді як засобами реалізації каральної функції 

виступають заходи юридичної відповідальності (стягнення та інші санкції); 

– наслідком реалізації обмежувальної функції є збереження 

режиму утримання осіб від протиправних діянь (режим правопорядку), 

тоді як наслідком реалізації каральної функції є факт того, що порушник 

відчув на собі силу державного примусу та відбув чи відбуває юридичну 

відповідальність.   

У дисертації зазначено, що профілактична (превентивна) функція в 

цілому у системі права проявляється в недопущенні правопорушень, 

нейтралізації чи ліквідації причин та умов, що породжують або сприяють 

вчиненню правопорушень. В реалізації цієї загальнопрофілактичної 

функції приймають участь всі норми національного права, в тому числі і 

адміністративно-деліктного права. Такі адміністративно-деліктні норми 

носять в основному декларативний характер та не можуть реалізовуватись 
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без реалізації інших норм національного законодавства (наприклад, 

положення ст.ст. 1 і 6, ч. 7 ст. 285 КУпАП). Цілі профілактичної 

(превентивної) функції адміністративно-деліктного права можуть 

досягатись під час реалізації інших його функцій (обмежувальної, 

каральної, компенсаційної тощо), де ціль – «недопущення правопорушень 

у майбутньому» – є лише додатковою (неосновною) метою, а тому 

опосередковано досягається при реалізації інших функцій (ст.ст. 23, 24, 27 

– 32-1 КУпАП). Також в КУпАП закріплені норми, які безпосередньо 

спрямовані на забезпечення реалізації профілактичної (превентивної) 

функції адміністративно-деліктного права та пов’язані з нейтралізацією чи 

ліквідацією причин та умов, що породжують або сприяють 

правопорушенням (ст.ст. 245, 282 КУпАП).  

Обґрунтовано, що виховна функція у системі права України 

реалізується за участю всіх норм національного права, в тому числі і 

адміністративно-деліктного права. Деякі адміністративно-деліктні норми 

мають декларативний характер, а тому їх реалізація тісно пов’язана з 

реалізацією інших норм національного законодавства (ст.ст. 1, 6, 21 

КУпАП). Виховна функція адміністративно-деліктного права реалізується: 

1) завдяки реалізації інших функцій адміністративно-деліктного права 

(обмежувальної, каральної, компенсаційної тощо), де ціль – «підвищенні 

рівня правосвідомості і правової культури людини в порівнянні з рівнем її 

правосвідомості і правової культури до вчинення адміністративного 

правопорушення» – є лише додатковою (неосновною) метою, а тому 

опосередковано досягається при реалізації інших функцій (ст.ст. 23, 24, 27 

– 32-1 КУпАП): 2) завдяки адміністративно-деліктним нормам, які 

безпосередньо спрямовані на забезпечення реалізації виховної функції та 

пов’язані з вихованням особи, яка вчинила протиправне діяння, що 

підпадає під ознаки адміністративного правопорушення (ст. 22, 24-1 

КУпАП).  
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Дисертант підкреслює, що правовідновлювальна і компенсаційна 

функції є тісно взаємопов’язаними між собою функціями, тому їх часто в 

юридичній літературі ототожнюють. Разом з тим, дані функції не є 

тотожними. Критеріями розмежування правовідновлювальної і 

компенсаційної функцій є правові підстави їх застосування, форми і 

методи їх реалізації, а також правові наслідки, які наступили в результаті 

реалізації цих функцій. 

В результаті проведеного аналізу встановлено, що 

правовідновлювальна функція права спрямована на відновлення правового 

становища суб’єкта права. Це означає, що суб’єкт права знову стає 

власником тих прав, яких він був позбавлений, йому повертається його 

майно, він відновлюється на роботі, реабілітується його ім’я перед 

суспільством, відновлюється порушений громадський порядок тощо. 

Компенсаційна функція права спрямована виключно на відшкодування 

завданої особі майнової, фізичної або моральної шкоди. Зазначено, що 

особливості реалізації правовідновлювальної функції адміністративно-

деліктного права відображені в статтях 39, 265, 265-1, 265-2 і 296 КУпАП, 

а особливості реалізації компенсаційної функції адміністративно-

деліктного права – в статтях 34, 40, 329 і 330 КУпАП.    
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, пов’язаної з визначенням місця і функціонального 

призначення адміністративно-деліктного права в системі права України, 

розробкою з врахуванням сучасних наукових досліджень теорії функцій 

адміністративно-деліктного права та вдосконаленням на цій підставі 

положень чинного адміністративно-деліктного законодавства. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що «система права», як категорія теорії права, 

відображає певну об’єктивну, загальноприйняту та пізнану реальність 

щодо внутрішньої будови права в Україні. Разом з тим, в теорії права 

сьогодні відсутнє єдине уявлення про критерії диференціації права, про 

рівні і елементи системи права, а також про кількість і найменування 

окремих її елементів. На вирішення цієї теоретичної проблеми великий 

вплив мають суб’єктивні фактори, а саме, світогляд вченого, що 

займається даною проблематикою, набір методів наукового пізнання, який 

він обрав для проведення свого наукового дослідження, тощо. 

Запропоновано виділяти в системі права п’ять рівнів, кожен з яких має свій 

специфічний набір критеріїв диференціації, що дозволяє провести чітку 

межу між галуззю права, підгалуззю права і правовим інститутом.  

2. Обґрунтовано, що сьогодні відсутні підстави для виділення в 

системі права України галузі чи підгалузі «адміністративно-деліктне 

право». Особливості предмету, методу, цілей, способів і типів 

адміністративно-деліктного правового регулювання, а також правового 

статусу суб’єктів адміністративно-деліктних правовідносин дозволяють 

стверджувати, що адміністративно-деліктне право є правовим інститутом 

адміністративного права України.  
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3. Запропоновано авторський перелік суспільних відносин, які 

входять в предмет адміністративно-деліктного правового регулювання, а 

саме: 

І. Матеріальні суспільні відносини, які виникають у зв’язку із:  

1) встановленням підстав адміністративної відповідальності;  

2) визначенням видів адміністративних стягнень та дотриманням 

додаткових умов їх застосування;  

3) визначенням статусу суб’єкта адміністративної відповідальності;  

4) застосуванням обставин, що виключають адміністративну 

відповідальність;  

5) звільненням особи від адміністративної відповідальності та 

застосуванням до неї інших заходів державного примусу чи заходів 

морального впливу;  

6) призначенням заходів впливу, що застосовуються до 

неповнолітніх;  

7) накладенням на особу додаткових зобов’язань;  

8) дотриманням загальних правил накладення адміністративних 

стягнень;  

9) встановленням підстав відповідальності юридичних осіб за 

нормами адміністративного законодавства, а також у зв’язку із 

дотриманням загальних правил накладення санкцій до юридичних осіб; 

ІІ. Процесуальні суспільні відносини, які виникають у зв’язку із:  

1) порушенням справи про адміністративне правопорушення;  

2) застосуванням заходів процесуально-забезпечувального 

характеру;  

3) розглядом справи органами адміністративної юрисдикції та їх 

посадовими особами;  

4) визначенням процесуального статусу учасників провадження у 

справах про адміністративні правопорушення;  

5) переглядом постанови по справі;  
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6) виконанням постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

Обґрунтовано, що метод адміністративно-деліктного правового 

регулювання це сукупність правового інструментарію (в основному 

способів і типів правового регулювання), за допомогою якого 

адміністративно-деліктне право здійснює цільовий вплив на однорідну 

групу суспільних відносин. При адміністративно-деліктному правовому 

регулюванні використовуються зобов’язання, дозволи, заборони, а також 

зобов’язально-дозвільний (компетенційний) спосіб правового 

регулювання.  

Встановлено, що до суб’єктів матеріального адміністративно-

деліктного права відносяться:  

а) особа, яка вчинила діяння, що підпадає під ознаки 

адміністративного правопорушення;  

б) орган, який вправі від імені держави накладати адміністративні 

стягнення та застосовувати до правопорушника інші санкції, передбачені 

КУпАП. Суб’єктами процесуального адміністративно-деліктного права є:  

- особи, які беруть участь у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення (особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілий, законні представники та 

представники, захисник, свідок, експерт, перекладач);  

- особи, які допомагають адміністративному провадженню (поняті, 

державний виконавець та ін.);  

- органи та посадові особи, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративне правопорушення та виносити постанови по справі;  

- органи та посадові особи, які вповноважені складати протокол про 

адміністративні правопорушення;  

- органи та посадові особи, які вповноважені застосовувати заходи 

забезпечення провадження у справах про адміністративне 

правопорушення;  
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- прокурор як суб’єкт, що здійснює нагляд за виконанням законів при 

провадженні в справах про адміністративні правопорушення.  

4. Наголошено, що пошук нових підходів до визначення функцій 

адміністративно-деліктного права обумовлений тим, що: 

по-перше, термін «функція» не має сьогодні чіткого змістовного 

наповнення в рамках юридичної науки, а тому може набувати різного 

значення в залежності від специфіки тієї сфери, де використовується; 

по-друге, при дослідженні правових явищ категорія «функція» може 

набути методологічного значення тільки в рамках системного підходу, 

який вимагає розкриття внутрішньої взаємодії елементів в будь-якій 

системі, у тому числі системі права, а також взаємодії елементів між 

собою.  

При цьому, елементами системи права виступають галузі права, 

підгалузі і правові інститути, які самі є системами і складаються з певного 

набору елементів. Наприклад, адміністративно-деліктне право є елементом 

системи адміністративного права і, в той же час, є системою правових 

норм, яка складається з матеріальної і процесуальної частин, а тому в 

середині системи права адміністративно-деліктне право реалізує одні 

функції, тоді як за межами цієї системи – інші функції.  

5. Встановлено, що в історії розвитку наукової думки щодо функцій 

адміністративного права можна виділити три етапи.  

Перший етап (з початку ХХ ст. до 50-го року ХХ ст.). Цей етап 

охоплює собою період трансформації поліцейського права в 

адміністративне право (дореволюційний період), а також період 

формування радянського адміністративного права, коли багато уваги 

приділялось цілям та завданням адміністративно-правового регулювання, а 

також місцю адміністративного права в системі радянського права. На 

цьому етапі розвитку наукової думки поняття «функція адміністративного 

права» не використовувалось в навчально-методичній і науковій 

літературі. 
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Другий етап (з початку 50-х років ХХ ст. до 1991 року). Цей етап 

характеризується тим, що більшість науковців звернула увагу не на 

функції адміністративного права, а на функції державного управління та 

функції виконавчої влади. По суті відбулося зміщення наукових 

досліджень від адміністративно-правових явищ (до яких відносяться і 

функції адміністративного права) до явищ організаційного і 

управлінського характеру, які мали безпосереднє відношення до теорії 

державного управління (функції державного управління, функції 

виконавчої влади, тощо). Разом з тим, в цей період з’явилися поодинокі 

праці, в яких вперше зверталась увага на функції адміністративно-правової 

норми та функції адміністративного права. 

Третій період (з 1991 року і до сьогодні). Цей період 

характеризується тим, що паралельно існує декілька наукових підходів 

щодо визначення функцій адміністративного права, які представлені в 

юридичній літературі.   

Якщо функції системи права України на загальнотеоретичному рівні 

в достатній мірі досліджені, функції адміністративного права на 

галузевому рівні тільки почали на належному рівні досліджуватись, то 

функції окремих правових інститутів адміністративного права, до яких 

належить і адміністративно-деліктне право, взагалі не досліджуються в 

науці адміністративного права. На жаль, доктринальні положення науки 

адміністративного права, на які орієнтується і наука адміністративно-

деліктного права: 1) не пояснюють зміст та види функцій 

адміністративного права; 2) не розкривають функціональне призначення 

галузі в сучасній системі права України; 3) не проводять порівняльну 

характеристику між функціями системи права, функціями 

адміністративного права, функціями окремих його правових інститутів та 

функціями адміністративно-правової норми.  

Поодинокі ж комплексні праці з цього приводу є лише окремими 

авторськими позиціями, тобто результатом використання в межах 
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проведеної авторами науково-дослідної роботи певного методологічного 

підходу. Такі авторські позиції є логічно-обґрунтованими, але доволі часто 

дискусійними за змістом, а тому не є загально визнаними в науці 

адміністративного права.  

Існування ж теоретичних проблем у науці адміністративного права 

свідчить, перш за все, про неспроможність існуючих її доктринальних 

положень та галузевих теорій пояснити певні правові явища, тенденції і 

процеси. Такі проблеми сигналізують про певні обмеження пояснювальних 

можливостей науки адміністративного права. 

6. Наголошено, що в науково-дослідній роботі використовується три 

методологічні підходи, які суттєво змінюють традиційні уявлення про 

зміст, види та систему функцій адміністративно-деліктного права:  

1) дослідження предмету адміністративно-деліктного права дозволяє 

простежити специфіку взаємовпливу предмету правового регулювання і 

функцій права, а також визначитись з видами функцій адміністративно-

деліктного права;  

2) використання системного підходу дозволяє визначитись з місцем 

адміністративно-деліктного права в системі права і системі 

адміністративного права, дослідити функціональні зв’язки, які виникають 

між цим правовим інститутом та іншими елементами системи права, а 

також  запропонувати систему функцій адміністративно-деліктного права, 

яка характеризує його прояви як в середині системи права, так і за її 

межами;  

3) зміст функцій адміністративно-деліктного права розкривається не 

через термін «напрями впливу», а через єдність трьох понять – «цілі 

правового регулювання», «правові засоби досягнення цих цілей» та 

«результат, який був отриманий і який повинен відповідати поставленим 

цілям».  

Запропоновано функції адміністративно-деліктного права як 

правового інституту адміністративного права визначати як відповідність 
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правового стану, який склався у суспільстві в результаті адміністративно-

деліктного правового регулювання, цілям та засобам адміністративно-

деліктного правового регулювання (права та обов’язки суб’єктів, 

повноваження адміністративно-юрисдикційних органів, система санкцій за 

вчинення адміністративного правопорушення, тощо).  

Функції науки адміністративно-деліктного права це відповідність 

отриманих наукових результатів цілям наукової діяльності та засобам, які 

були при цьому використані (використання архівних матеріалів чи 

статистичних даних, використання методів наукового пізнання та законів 

логіки, використання особистого практичного досвіду, тощо).  

Функції адміністративно-деліктного права як навчальної дисципліни 

це відповідність отриманих студентами навчального закладу знань про 

адміністративно-деліктне право цілям освітньої діяльності навчального 

закладу та засобам, які при цьому використовувалися (методика ведення 

лекцій та семінарських занять, організація навчального процесу, 

навчально-методичне забезпечення, використання сучасних технологій в 

наданні освітніх послуг, тощо).   

7. Встановлено, що до структурних елементів функцій 

адміністративно-деліктного права відносяться ціль, засоби та результат 

адміністративно-деліктного правового регулювання.  

Ціль адміністративно-деліктного права це той кінцевий результат, 

якого прагнуть досягти суб’єкти правотворчої діяльності, закріплюючи 

відповідні адміністративно-правові норми в національному законодавстві.  

Правові засоби, як елемент функцій адміністративно-деліктного 

права, це первинні правові засоби (адміністративно-деліктні норми, 

процесуальні права і обов’язки учасників провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, тощо), правові форми (підінститути 

адміністративно-деліктного права) і конкретні юридичні засоби (заходи 

примусу, передбачені нормами адміністративно-деліктного права), які є 
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юридично дієвими для досягнення цілей адміністративно-деліктного 

правового регулювання.  

Результат як елемент функцій адміністративно-деліктного права – це 

завжди факт об’єктивної дійсності, який свідчить про те, що цілі були або 

не були досягненні.  

Кожна із трьох запропонованих категорій, які складають зміст 

поняття «функція адміністративно-деліктного права», тісно пов’язані між 

собою, що обумовлено наступними чинниками.  

По-перше, ціль не можлива без результату, адже немає цілей не 

спрямованих на досягнення певного результату. Тому кожна ціль як 

суб’єктивна категорія переслідує досягнення змін в об’єктивній 

реальності, тобто конкретного результату. При цьому ціль може 

залишитися лише мрією, якщо не передбачити певних засобів її 

досягнення, а також не почати їх реалізовувати у реальному житті.  

По-друге, засоби без цілей позбавлені сенсу існування. Тобто 

існування любого засобу повинно бути підпорядковано одній або 

декільком цілям. При цьому, саме засоби забезпечують кінцевий результат 

щодо реалізації цілей. Тому вибір і підбір засобів повинен здійснюватися 

фахівцями в залежності від ситуації, що склалася на даний момент.  

По-третє, результат можливий тільки як наслідок застосування 

певних засобів. Без застосування цих засобів, цілі так і залишаться тільки 

бажаним чи запланованим результатом. До того ж, по результату можна 

оцінювати ефективність реалізації функції адміністративно-деліктного 

права.  

Якщо результат в  повній мірі відповідає заявленим цілям, то 

функція адміністративно-деліктного права ефективно реалізується. Якщо 

ж результат повністю або частково не відповідає заявленим цілям, то така 

функція адміністративно-деліктного права не реалізується, що свідчить 

про необхідність перегляду заявлених цілей чи засобів їх досягнення.  
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8. Доведено, що в основу виділення рівнів в системі функцій права та 

в основу класифікації функцій права на види слід покласти: 

по-перше, місце елементу системи права, яке він займає в цій 

системі; 

по-друге, цілі і способи правового впливу, по-третє, форми реалізації 

норм права.  

На підставі цього виділяються чотири рівні функцій права: перший 

найвищий рівень (регулятивно-статична, регулятивно-процедурна, 

регулятивно-охоронна, регулятивно-захисна функції); другий рівень 

(установча, стимулююча, обмежувальна, профілактична, контрольна, 

каральна, компенсаційна, правовідновлююча, процесуальна функції і ін.); 

третій рівень (виховна функція); четвертий рівень (функції державної 

орієнтації, державної оцінки, цільова та мотиваційна функції).  

Обґрунтовано, що до функцій адміністративно-деліктного права, які 

розкривають специфіку його правового регулювання, відносяться: 

установча, обмежувальна, профілактична (превентивна), каральна, 

компенсаційна, правовідновлююча, процесуальна (функції другого рівня) 

та виховна (функція третього рівня).    

9. Обґрунтовано, що установча функція адміністративно-деліктного 

права сприяє розвитку національного законодавства з питань 

адміністративної відповідальності шляхом впровадження у нормативну 

площину наукової термінології, основних принципів правового впливу і 

діяльності адміністративно-юрисдикційних органів.  

Підкреслено, що закріплення наукової термінології у положеннях 

чинного адміністративно-деліктного законодавства не завжди є доцільним 

та обґрунтованим. У зв’язку з цим, були піддані критиці пропозиції щодо 

закріплення в КУпАП поняття «адміністративна відповідальність».  

Доведено, що правозахисна (процесуальна) функція 

адміністративно-деліктного права полягає у встановленні такої процедури 

розгляду адміністративної справи, при якій зміст та форма провадження в 
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справах про адміністративні правопорушення відповідали б загальним 

його засадам, до яких можна віднести: верховенство права; законність; 

рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; гласність; 

забезпечення доведеності вини та ін.  

10. Встановлено, що обмежувальна функція адміністративно-

деліктного права полягає у збереженні режиму правопорядку в країні 

шляхом встановлення заборон та інших обмежень для соціально 

небезпечних відносин.  

Доведено, що каральна функція адміністративно-деліктного права 

полягає у встановленні системи адміністративних стягнень, а також у їх 

застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, 

таким чином, щоб накладене адміністративне стягнення відповідало 

ступеню і характеру суспільної небезпеки вчиненого нею протиправного 

діяння. До правових засобів каральної функції права слід віднести систему 

адміністративних стягнень, передбачену чинним законодавством. 

11. Наголошено, що профілактична (превентивна) функція 

адміністративно-деліктного права проявляється в недопущенні 

правопорушень, нейтралізації чи ліквідації причин та умов, що 

породжують або сприяють вчиненню правопорушень.  

Наприклад, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

адміністративних правопорушень, є одним із завдань провадження в 

справах про адміністративні правопорушення, а внесення пропозицій у 

відповідні органи і організації щодо усунення причин та умов вчинення 

адміністративного правопорушення є одним із повноважень органу 

(посадової особи), який розглядає справу.  

Встановлено, що виховна функція адміністративно-деліктного права 

полягає у цілеспрямованому правовому вихованні особи, тобто шляхом 

застосування засобів виховного характеру, передбачених нормами 

адміністративно-деліктного законодавства (наприклад, винесення усного 

зауваження при малозначності правопорушення чи застосування до 
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неповнолітнього заходів виховного характеру, передбачених ст. 24-1 

КУпАП). 

12. Доведено, що правовідновлювальна функція адміністративно-

деліктного права полягає у відновленні правового становища суб’єкта 

права, яке існувало до моменту вчинення адміністративного 

правопорушення.  

В результаті застосування засобів, передбачених адміністративно-

деліктним законодавством, суб’єкт права знову стає власником тих прав, 

яких він був позбавлений, йому повертається його майно, реабілітується 

його ім’я перед суспільством тощо.  

Обґрунтовано, що компенсаційна функція адміністративно-

деліктного права полягає у відшкодуванні особі шкоди, яка була заподіяна 

їй в результаті вчинення адміністративного правопорушення.  

Не дивлячись на те, що в результаті вчинення адміністративного 

правопорушення іноді завдається шкода майнового і морального 

характеру, чинне адміністративно-деліктне законодавство передбачає 

лише механізм відшкодування майнової шкоди, який на практиці не діє, 

що свідчить про неефективність реалізації компенсаційної функції 

адміністративно-деліктного права.  
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