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чинного законодавства та юридичної практики, імплементації найкращого 

європейського досвіду регулювання суспільних відносин, набуває 

першочергового значення. Якість та ефективність досліджень практично- 

прикладного характеру, залежить від наявності засадничих наукових 

категорій, стану сформованості наукового понятійного апарату, на підставі 

яких можна формувати не лише орієнтири дослідження, але й 

обґрунтовувати висновки.

Сучасним адміністративним правом України не розроблена 

загальновизнана теорія, яка б могла запропонувати єдиний категоріально- 

понятійний апарат, що і призводить до різноманіття наукових концепцій 

щодо предмета адміністративного права, його системи, адміністративного 

процесу, адміністративної процедури, адміністративного провадження та 

послуги, адміністративної відповідальності тощо. Ця проблема широко 

висвітлюється у працях В. Авер’янова, Д. Бахраха, Т. Коломоєць, 

В. Колпакова, Д. Лук’янця, Р. Мельника, О. Миколенка, В. Протасова та ін., 

але і до сьогодні поодинокі дослідження, спрямовані на формування сучасної 

теорії адміністративного права не містять комплексних розробок, 

присвячених аналітичним узагальненням теоретичної галузевої «матерії», 

окреме місце в якій належить феномену функцій права, оскільки саме вони 

відображають сутність та соціальне призначення галузі права, є однією із 

ключових умов подальшого ефективного розвитку. У цьому контексті 

назріла необхідність комплексного дослідження теорії функцій 

адміністративного права як базової складової теоретичного галузевого 

фундаменту, оскільки, не зважаючи на той факт, що останнім часом 

з’явилося чимало наукових робіт присвячених розробці теорії функцій права 

(дисертант зазнаначає про це на с. 23-25, а також подає аналіз відповідних 

робіт у розділах дисертації), в той же час слід зауважити, що й до цього часу 

не було наукових робіт комплексного характеру, безпосередньо присвячених 

проблематиці функцій адміністративного права, з урахуванням досягнень 

сучасної правової науки, пріоритетів сучасних державотворчих та
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правотворчих процесів. Беручи до уваги кардинальні зміни вітчизняного 

адміністративного права, що відбуваються під впливом європеїзації, 

екстраполяції європейського правового мислення на національну систему 

публічної діяльності, іцо впливає на перерозподіл «сфер відповідальності», 

інструментарій та основні вектори функцій адміністративного права, слід 

відмітити актуальність, наукову та практичну значимості дисертаційної 

роботи Пирожкової Ю.В.

Дисертаційна робота виконана відповідно до Основних наукових 

напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014-2018 рр., затверджених 

постановою Президії НАН України від 20.12.2013 р. №179 (п.3.4.2.5), 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії НАПрН 

України від 18.10.2013 р. № 86/11. Робота виконана у межах комплексних 

наукових проектів Запорізького національного університету «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115Ш0710) та «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 01151100711). Крім того, тема дисертації 

пов’язана з підготовкою змін до адміністративного законодавства та має 

безпосереднє відношення до Концепції адміністративної реформи в Україні, 

впровадженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, які сформульовані у дисертації. Дисертація 

побудована на досягненнях вітчизняної й світової юридичної науки по 

обраній проблемі та відрізняється високим науковим рівнем. Безумовно, 

перевагою роботи є те, що автор, поряд із науковими працями з 

адміністративного права, приділяє увагу аналізу досягнень наукових праць з 

теорії права, конституційного, кримінального, трудового, цивільного права, а
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також блоку процесуальних галузей права, філософії, соціології, 

мовознавства та ін. Значну увагу автором приділено опрацюванню 

енциклопедичної довідникової літератури. Дисертант аналізує роботи як 

вітчизняних, так і зарубіжних учених, які вийшли друком у різні історичні 

періоди, намагається піддати критиці положення цих робіт та запропонувати 

авторську позицію. Робота ґрунтується на аналізі раніше діючого, чинного 

вітчизняного, зарубіжного законодавства, опрацьована політико-правова 

публіцистика, довідникові видання, аналітичні статті (щоправда, по тексту 

роботи можна було розширити використання статистичних даних, що 

дозволило б наповнити дисертаційну роботу не тільки якісними, але й 

кількісними показниками).

Науково-практичні результати, отримані дисертантом, є достовірними 

та об’єктивними. Робота, запропонована Пирожковою Ю.В., 

характеризується системним підходом до предмету дослідження. Такий 

висновок можна зробити, виходячи із структури наукової роботи, яка є 

цілком логічною із поступовим підсиленням спеціалізації дослідження 

(щоправда, деякі положення привертають надмірну увагу дисертанта, дещо 

завеликим є обсяг положень, присвячених аналізу теоретичних положень 

щодо класифікаційного розподілу функцій права). Дисертація Пирожкової 

Ю.В. складається зі вступу, п’яти розділів, що містять 12 логічно пов’язаних 

між собою підрозділів, висновків до кожного розділу та до роботи в цілому, а 

також зі списку використаних джерел. Мета, завдання сформульовані у 

відповідності до вимог, визначених у законодавстві.

Високий рівень результативності дисертаційної роботи забезпечується 

використанням автором різноманітних загальних та спеціальних методів 

наукового пізнання. Варто відзначити значний масив опрацьованих наукових 

джерел (в загальній кількості 1135), на які містяться посилання, що також 

свідчить про ґрунтовне опрацювання предмету дослідження.
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Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Робота Пирожкової Ю.В. є однією із перших 

спроб комплексно, з позицій системного підходу, дослідити і 

охарактеризувати теорію функцій адміністративного права в контексті 

трансформації галузевого предмету, виявити основні проблеми їх ефективної 

реалізації, що дозволило запропонувати Функціональну концепцію 

адміністративного права, обґрунтувати низку нових теоретичних положень і 

висновків, надати практичні рекомендації та пропозиції з досліджуваних 

питань.

Ознайомлення із змістом дисертації Пирожкової Ю.В. дозволяє 

констатувати, що здобувай обрала вірну методологічну основу для свого 

наукового дослідження. Робота є логічною й послідовною. Починаючи з 

розгляду загальнотеоретичних положень про зміст категорії «функція», 

зважаючи на її комплексний, міжгалузевий характер, слід схвально оцінити 

обраний алгоритм дослідження - від базового до специфічного галузевого, 

від визначення у понятійному апараті юридичної науки на початку XX ст. й 

до сьогодення, висвітлення специфіки його розуміння у галузевих правових 

науках (підрозділи 1.1., 1.3, 2.1. дисертації), що дозволило дисертанту 

запропонувати авторські дефініції «галузева функція у публічному праві» та 

«функція адміністративного права» (підрозділи 1.1., 1.3 дисертації).

Варто відзначити намагання здобувана відійти від традиційного 

тлумачення функції права та розглядати функцію адміністративного права як 

інтегративну категорію із специфічними ознаками (підрозділ 1.3 дисертації). 

Цікавим є те, що теоретико-методологічний каркас зазначеного поняття, 

виокремлення його ознак, автор намагається побудувати шляхом 

узагальнення розуміння відповідних явищ представниками різних галузевих 

правових наук, враховуючи особливості дослідження їх у різні історичні 

періоди, що дозволило виділити певні тенденції наукового правового 

дослідження та запропонувати структурований перелік специфічних ознак
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функцій адміністративного права та детально охарактеризувати кожну з них 

(підрозділ 1.3 дисертації).

Особливої позитивної оцінки заслуговує пропозиція автора стосовно 

комплексного дослідження функцій адміністративного права з точки зору 

нового розуміння галузевого предмету (підрозділ 1.2 дисертації). В контексті 

прямої залежності функцій від галузевого предмету, саме зазначений 

науково-методологічний підхід є тим оптимальним науковим «рецептом» 

якісного та всебічного дослідження ресурсу будь-якої функції 

адміністративного права, окреслення можливих шляхів його удосконалення.

Варто позитивно оцінити прагнення дисертанта використати системний 

аналіз при зосередженні уваги на класифікаційному розподілі функцій права, 

запропонованих вітчизняними та зарубіжними ученими у галузі теорії 

держави та права, фахівцями галузевих правових наук. Дисертант не лише 

аналізує наявні наукові, публіцистичні джерела з відповідного питання, але й 

намагається запропонувати власний варіант класифікаційного розподілу 

функцій адміністративного права (підрозділ 2.1.), формулює певні пропозиції 

щодо подальших доктринальних розробок галузевих функцій.

Слід схвально оцінити намагання автора охарактеризувати функції 

адміністративного права як систему, виокремити її основні властивості, що 

зумовлюють її специфічний характер. Враховуючи здобутки наукового 

розроблення теорії системи, варто підтримати здобувана у тому, що система 

функцій адміністративного права - це упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних та взаємодіючих структурованих інтегративних елементів 

(функцій адміністративного права) та зв’язків між ними. Позитивно варто 

відзначити висновок автора щодо можливої сучасної моделі системи 

галузевих функцій (підрозділ 2.2).

Варто підтримати дисертанта й у намаганні ґрунтовно проаналізувати 

особливості базових (юридичних) функцій сучасного адміністративного 

права (розділ 3 дисертації). Значну увагу здобувач приділяє дослідженню 

соціальної ролі регулятивної функції галузі, доводячи її центральне місце в
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системі галузевих функцій у різні історичні періоди. Переконливим є 

авторське бачення переліку специфічних ознак регулятивної функції 

адміністративного права, які зумовлюють своєрідність її ресурсу (підрозділ 

3.1. дисертації), зацікавленість викликають відповідні конкретні пропозиції 

та рекомендації до чинного вітчизняного законодавства, що спрямовані на 

підвищення ефективності реалізації регулятивної функції в сфері публічного 

адміністрування (підрозділ 3.1., розділ 5 дисертації). Шляхом системного 

аналізу законодавчого та нормативного матеріалу доводиться модифікація 

охоронної функції галузі. Цікавим є те, що дисертант намагається висвітлити 

специфіку розуміння її ознак у порівнянні із охоронною функцією 

кримінального права (підрозділ З.2.), що дозволяє сформулювати авторське 

визначення охоронної функції адміністративного права.

Враховуючи той факт, що проблема соціального призначення права, 

різноманітні аспекти його загальносоціальних функцій в останні десятиліття 

є предметом численних обговорень та приводом до дискусій серед 

представників юридичної науки, одним із пріоритетів сучасної наукової 

діяльності в контексті реалізації заходів щодо адаптації адміністративного 

вітчизняного законодавства до стандартів Європейського Союзу, варто 

позитивно оцінити й підхід дисертанта до розгляду адміністративного права 

«під кутом зору» реалізації ним загальносоціальних функцій (розділ 4 

дисертації). Здобувачем проведено поглиблену видову диференціацію 

загальносоціальних функцій права (підрозділ 2., розділ 4 дисертації). При 

цьому робиться наголос на тому, що адміністративне право (як і будь-яка 

галузь вітчизняного права) виконує ряд загальносоціальних функцій, до яких 

із врахуванням специфіки галузевого предмету, цілком переконливо 

пропонується відносити економічну, політичну та соціально-культурні 

функції.

Здобувач ретельно досліджує ключові аспекти розуміння сутності 

економічної функції (підрозділ 4.1 дисертації), окреслює соціальні та ціннісні 

аспекти політичної функції (підрозділ 4.2), розглядає особливості соціально-
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культурних функцій адміністративного права (підрозділ 4.3 дисертації) 

через призму галузевого предмету. Варто позитивно оцінити прагнення 

дисертанта не лише запропонувати авторські дефініції «економічна функція 

адміністративного права», «політична функція адміністративного права», 

«соціально-культурні функції адміністративного права» з урахуванням 

досягнень сучасної правової науки, але й заслуговують на підтримку та 

визнання, висунуті аргументовані пропозиції відносно оптимізації їх 

практичної реалізації, в тому числі шляхом внесення змін до чинного 

законодавства.

Варто підтримати дисертанта й у його прагненні обґрунтувати 

концептуальні засади удосконалення ефективності реалізації функцій 

адміністративного права (розділ 5 дисертації), зокрема, конкретні пропозиції, 

щодо можливої структури Функціональної концепції адміністративного 

права.

В цілому, хотілося б зазначити, що висновки та рекомендації , які 

викладені у дисертаційній роботі ГІирожкової Ю.В. є обґрунтованими та 

виваженими. Це обумовлено вдало обраною метою та завданнями 

дослідження, належним рівнем їх виконання, а також використанням 

різноманітних наукових методів дослідження, що дозволило у повному 

обсязі проаналізувати проблемні питання, пов’язані із тематикою 

дослідження. Пропозиції та висновки автора ґрунтуються на критичному 

осмисленні найсучасніших здобутків вітчизняної та зарубіжної юридичної 

науки. Результати дослідження пройшли апробацію на значній кількості 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, а також 

були обговорені на засіданні кафедри адміністративного та господарського 

права Запорізького національного університету.

Практичне значення дисертаційних результатів дослідження. Ідеї 

та положення, що викладені в дисертаційні роботі Пирожкової Ю.В. можуть 

бути використані при викладанні у вищих навчальних закладах курсів
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«Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність», 

«Адміністративне судочинство України», «Сучасні проблеми 

адміністративного права та процесу», покладені в основу підготовки 

підручників та навчальних посібників із зазначених дисциплін. Одержані 

результати також можуть бути використані у правотворчій діяльності (для 

визначення основних напрямів розвитку адміністративного законодавства); у 

науково-дослідній сфері (при подальших розробках теорії адміністративного 

права); у правозастосовчій діяльності (з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування). Вони вже використовуються, що 

підтверджується актами впровадження, які містяться у роботі (с. 13-14 

дисертації, додатки).

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. Основні положення та результати дисертації 

викладено у 51 науковій праці, у тому числі 1 одноосібній монографії, 1 

підручнику у співавторстві, 2 навчальних посібниках та словнику, 

підготовлених у складі авторського колективу, 26 наукових статтях (з них 20 

опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 6 статей -  

у зарубіжних наукових виданнях), а також у 20 тезах доповідей, 

опублікованих за результатами науково-практичних, наукових конференцій, 

семінарів.

Автореферат відповідає змісту дисертації та повністю відображає 

положення та результати дослідження. Автореферат, дисертація та 

монографія оформлені відповідно до встановлених для такого виду наукових 

робіт вимог.

Зважаючи на високий рівень здійсненого дисертантом дослідження, 

необхідно відмітити наявність в тексті дисертації, як це притаманно 

теоретично насиченим і методологічно складним працям, окремих 

дискусійних положень, які потребують уточнень і роз'яснень проблемного і
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термінологічного характеру, і можуть слугувати підґрунтям для дискусії 

під час захисту дисертації.

Зауваження та дискусійні положення

1. Складно погодитись із пропозицією дисертанта, що «традиційний 

класичний розподіл базових функцій адміністративного права на 

регулятивну та охоронну є результатом «усталеності», тому зазначений 

перелік слід доповнити «однопорядковою процедурною функцією» (с. 154, 

підрозділ 3.1. дисертації). Враховуючи той факт, що здобувач здійснив 

дослідження в межах тих парадигмальних засад, які притаманні для категорій 

«адміністративний процес», «адміністративне провадження», 

«адміністративна процедура», а також аналізуючи спроби дисертанта 

охарактеризувати адміністративну процедуру (с. 270-272 дисертації) та прояв 

регулятивної функції в «обслуговуючих» відносинах, що виникають у зв’язку 

із забезпеченням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

реалізації та захисту прав і свобод громадян, а також надання їм 

різноманітних послуг (с. 218 дисертації), пропозиція щодо розширення 

переліку базових, юридичних функцій адміністративного права є 

недостатньо обґрунтованою, оскільки для всіх без винятку процедур (на що 

до речі звертає увагу на с. 265 дисертації і здобувач) первинним є нормативна 

організація та упорядкування відповідних правил та моделей «бажаної» 

поведінки шляхом відповідної регламентації прав та обов’язків суб’єктів 

права, що дозволяє відстежити реалізацію регулятивної (а не запропонованої 

процедурної) функції адміністративного права.

2. Не заперечуючи можливість і доцільність авторської

інтерпретації загальносоціальних функцій адміністративного права (розділ 4 

дисертації) для розуміння сучасної здатності адміністративного права 

своєчасно відповідати на запити суспільства і належним чином забезпечувати 

впровадження і охорону його інтересів, слід підтримати автора у його
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прагненні дослідити та охарактеризувати адміністративне право не лише з 

формально-юридичних позицій, але й окреслити ключові аспекти розуміння 

сутності загальносоціальних функцій галузі (розділ 4 дисертації)і. Між тим, 

уточнення вимагають наступні питання. ГІо-перше, автору слід було детально 

зупинитись на співвідношенні економічної, політичної та ідеологічної 

функцій адміністративного права, оскільки дисертант зауважує на 

особливому значенні та пріоритетності економічної функції галузі (с. 293 

дисертації), при цьому доводить, що саме політична функція виступає 

базисом загальносоціальних функцій адміністративного права (с. 339 

дисертації), досліджуючи правову природу та зміст ідеологічної функції, 

зазначає, що «ідеологічна функція адміністративного права є базисом 

регулювання, охорони та процедурних відносин, фіксуючи ціннісні 

орієнтири галузі» (с. 351 дисертації). Такий висновок потребує додаткових 

пояснень та аргументації. По-друге, слід було врахувати сучасні тенденції 

щодо зміни «орієнтації» загальносоціальних функцій адміністративного 

права, обумовлені обранням Україною євроінтеграційного розвитку, а в 

запропонованій Функціональній концепції адміністративного права-(розділ 5 

дисертації) у нормативній частині, передбачити пропозиції щодо оптимізації 

реалізації їх ресурсу.

3. Підтримуючи дисертанта у доцільності системного підходу до 

функцій адміністративного права як упорядкованої сукупності 

взаємопов’язаних та взаємодіючих структурованих інтегративних елементів 

(функцій адміністративного права) та зв’язків між ними (розділ 2.2 

дисертації), враховуючи той факт, що здобувач максимальний акцент уваги 

робить на аналізі інтегративних ознак функцій адміністративного права 

(підрозділ 1.1, підрозділ 1.3, розділ 3 дисертації) та інтеграційних 

характеристиках їх системи (підрозділ 2.2 дисертації), варто надати 

уточнення авторській позиції щодо розмежування зазначених термінів.

4. Попри належний науковий рівень дисертації, обґрунтованість та 

оптимальність методики дослідження, звертає на себе увагу деяка
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обмеженість опису природи міжгалузевих функцій (с. 176-184 дисертації), 

які наочно ілюструють інтеграційні властивості системи функцій 

адміністративного права. Викликають запитання також положення роботи, 

безпосередньо присвячені класифікації міжгалузевих функцій 

адміністративного права (с. 160 дисертації), оскільки дисертант пропонує 

власний варіант такої класифікації, однак залишає поза увагою критерії для 

такої класифікації, що не дозволяє з’ясувати її правильність, тому вимагає 

уточнення позиції дисертанта.

5. Підтримуючи підхід дисертанта стосовно потреби опрацювання 

емпіричного матеріалу, доповнення теоретичних положень відповідними 

емпіричними узагальненнями задля дотримання вимог наявності якісних та 

кількісних показників у дисертаційних роботах, варто зазначити на обмежену 

кількість відповідної інформації щодо емпіричних узагальнень, дещо 

спрощеним їх використанням по тексту роботи, без визначення авторської 

позиції щодо їх аналізу, без виокремлення певних тенденцій, пріоритетів 

тощо. Статистичні дані могли б надати додаткового обґрунтування 

висновкам і положенням автора, або в окремих випадках спростувати їх, 

показати рівень позитивного та негативного у державному і правовому 

розвитку України у порівнянні з іншими країнами тощо.

6. Уточнення позиції дисертанта вимагають положення, які при 

ознайомленні із ними, виглядають як дещо обмежені, неповні за своїм 

змістом. Так, наприклад, у підрозділі 3.1 дисертації увага приділяється 

аналізу механізму адміністративно-правового регулювання, який як зазначає 

здобувач «відіграє ключову роль у реалізації регулятивної функції» (с. 204 

дисертації), при цьому дисертант намагається надати поняття відповідного 

механізму та виділити його елементи. Аналіз положень роботи свідчить про 

те, що серед останніх він виокремлює норми права, адміністративно-правові 

відносини та акти реалізації норм права (с. 206 дисертації), в той же час 

решта елементів залишається поза його увагою, а отже аналіз відповідного 

механізму є неповним.
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7. В умовах поглиблення співпраці держав, що набувають у 

сучасному світі дедалі зростаючих масштабів, неможливо переоцінити роль 

та значення адміністративного права, тому цілком доречним є концентрація 

зусиль автора в межах пункту 1.2. «Предмет адміністративного права як 

базова категорія для виокремлення галузевих функцій» дослідження 

«глобального адміністративного простору» (с. 58-61). Проте, в представленій 

науковій роботі досить схематично та поверхово зазначається, що 

«домінування в країнах сталої демократії підходу до адміністративного права 

як до «права контролю законності дій органів державної влади» та «права 

регулювання публічної діяльності», надають можливість припустити, що 

пріоритетними галузевими функціями в зазначених країнах є регулятивна та 

публічно-сервісна». Вважаємо, що всебічний характер дослідженню придало 

б висвітлення «теорії функцій» в зарубіжній адміністративно-правовій 

доктрині.

Проте сформульовані зауваження, пропозиції мають дискусійний 

характер, стосуються здебільшого не концептуально важливих висновків та 

положень автора, а окремих аспектів їх обґрунтування і не впливають на 

високу позитивну оцінку дисертації. Важливість для науки та практики 

одержаних автором результатів полягає в тому, що дисертація містить 

розв’язання актуальних, науково та практично значущих проблем ефективної 

реалізації функцій адміністративного права. Дослідження Ю.В. Пирожкової 

окреслює коло актуальних теоретичних та методологічних проблем, які 

орієнтують на нові напрями адміністративно-правових досліджень.

Висновок

Дисертація Пирожкової Юлії Володимирівни на тему «Теорія 

функцій адміністративного права», подана на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право, є завершеною науковою 

працею, що вирішує певну наукову проблему, відповідає вимогам пунктів 9
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та 10 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року № 576, а 

також вимогам Міністерства освіти і науки України, що висуваються до 

докторських дисертацій, а її автор Пирожкова Юлія Володимирівна, за 

результатами і на підставі публічного захисту в установленому порядку, 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.
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