


адміністративного права, адже система адміністративного права суттєво 
видозмінилася за останні роки під впливом впровадження в правову площину 
принципу людиноцентризму; по-друге, мова йде про систему 
адміністративно-деліктного права, що неможливо зробити без визначення 
предмету адміністративно-деліктного права та класифікації за певними 
критеріями суспільних відносин, які воно регулює; по-третє, мова йде про 
специфіку адміністративно-деліктного правового регулювання, яка набуває 
свого прояву не тільки у предметі і методі правового регулювання, а й в 
цілях та функціях адміністративно-деліктного права. Саме ці проблемні 
питання потребують сьогодні відповідної уваги з боку науковців та 
практиків.  

Актуальність теми дослідження обумовлена також необхідністю чіткого 
усвідомлення недоліків та прогалин чинного адміністративно-деліктного 
законодавства України, які, з одного боку, унеможливлюють якісну і 
ефективну діяльність адміністративно-юрисдикційних органів, а, з іншого, – 
негативно позначаються на рівні захисту прав і свобод особи засобами 
адміністративно-деліктного права.  

Покращення адміністративно-деліктного правового регулювання в 
Україні можливо здійснити, але не поодинокими змінами окремих статей чи 
глав КУпАП, як це відбувається останні двадцять п’ять років в нашій 
державі, а шляхом корінної переробки нормативного матеріалу в сфері 
адміністративної відповідальності, тобто шляхом нової кодифікації 
адміністративно-деліктного законодавства.  

Актуальність теми дослідження обумовлена і тим, що в Україні відсутні: 
а) стала система органів, які вповноважені притягати особу до 
адміністративної відповідальності; б) стала система адміністративних 
стягнень, які накладаються на осіб, що вчинили адміністративні 
правопорушення. Це свідчить, в перше чергу, про неефективність зазначених 
систем, а тому законодавець весь час намагається їх вдосконалити шляхом 
перерозподілу юрисдикційних повноважень між владними суб’єктами та 
шляхом збільшення видів адміністративних стягнень, які можна 
застосовувати до правопорушників. Чіткого розуміння ідеальної системи 
органів адміністративної юрисдикції і системи адміністративних стягнень у 
законодавця сьогодні немає. При цьому стан сучасного адміністративно-
деліктного законодавства, вважаємо, залежить не тільки від якості 



правотворчої діяльності Верховної Ради України, а й від рівня науки 
адміністративно-деліктного права, бо чітких стратегічних орієнтирів 
стосовно свого подальшого розвитку ця наука не пропонує.          

Дисертаційне дослідження О.М. Миколенко здійснювалось в рамках 
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. 

Таким чином, варто підкреслити, що функції адміністративно-
деліктного права є актуальним предметом теоретико-правового дослідження.  

Дисертаційне дослідження О.М. Миколенко є затребуваним як наукою 
адміністративного права, так і потребами правотворчої і правозастосовної 
діяльності, спрямованої на удосконалення законодавства про 
адміністративну відповідальність.     

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Високий ступінь 
обґрунтованості результатів дослідження зумовлено досить раціональною та 
внутрішньо узгодженою структурою дисертації. Загальна структура роботи в 
цілому є логічною, послідовною, раціональною, обґрунтованою предметом, 
метою та завданнями дослідження, що дозволяє послідовно розглянути всі 
проблеми, визначені автором. Структурно дисертація складається із 
вступу, чотирьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, 
списку використаних джерел і додатків.  

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 
підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел з 
теорії держави і права, конституційного, адміністративного, 
кримінального, кримінального процесуального права, а також з 
проблематики адміністративно-деліктного правового регулювання. Список 
літератури містить 329 джерел. 



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. Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів 
виконаного дослідження забезпечено використанням відповідних наукових 
методів – діалектичний, логіко-семантичний, системно-структурний, 
моделювання, аналізу, синтезу тощо.  Все це дозволило здобувачеві 
сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та 
рекомендацій.  

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим теоретичним 
і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених завдань. Чітко 
виражений теоретичний підхід, зокрема, вдало розроблені дефініції, 
класифікації і критерії дозволили автору аргументовано визначити власну 
позицію щодо багатьох дискусійних проблем сутності функцій 
адміністративно-деліктного права.  

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.  Положення дисертації 
ґрунтуються на об’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є 
достовірно обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях автора і 
матеріалах практики.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 
дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому 
комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, врахуванням 
здобутків вітчизняної правничої науки сформульовано концепцію функцій 
адміністративно-деліктного права.  

Дисертантом проаналізовано значний масив спеціальної наукової 
правової літератури, присвяченої проблемним питанням інституту 
адміністративної відповідальності, адміністративно-юрисдикційної 
діяльності, провадженню в справах про адміністративні правопорушення та 
іншим важливим напрямам сучасної науки адміністративного права.  

Результати дисертаційного дослідження становлять як науково-
теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути використані: у науково-
дослідній сфері для проведенні наукових семінарів, наукових досліджень; у 
правотворчості для підготовки пропозицій до чинного законодавства України 



з питань вдосконалення норм адміністративно-деліктного законодавства та 
підвищення ефективності нормативного забезпечення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення; у правозастосовній діяльності з метою 
вдосконалення діяльності адміністративно-юрисдикційних органів; у 
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». 

Заслуговують на увагу та підтримку наступні положення дисертації: 
– на підставі аналізу управлінської, сервісної та поліструктурної 

концепцій адміністративного права в дисертації 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 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. На підставі цього 
робиться висновок, що функції адміністративно-деліктного права це 
відповідність правового стану, який склався у суспільстві в результаті 
адміністративно-деліктного правового регулювання, цілям та засобам 
адміністративно-деліктного правового регулювання; 

– 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. Так, 
здобувач виділяє 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). До функцій адміністративно-деліктного 
права здобувач відносить установчу, обмежувальну, профілактичну 
(превентивну), каральну, компенсаційну, правовідновлюючу, процесуальну 
та виховну функції. 

Розділ перший – «Адміністративно-деліктне право у юридично-
галузевій парадигмі» складається з трьох підрозділів, в яких аналізуються 
«система права» як категорія юридичної науки, думки вчених стосовно 
визначення місця адміністративно-деліктного права в системі права України, 
а також характеризуються критерії визначення місця адміністративно-
деліктного права в системі права України, а саме, предмет, метод, способи і 
типи адміністративно-деліктного правового регулювання і особливості 
правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктних відносин.  

Слід погодитись з автором, що понятійно-категоріальний апарат є 
важливою складовою дослідження функцій адміністративно-деліктного 
права. Саме це обумовило його намагання з’ясувати зміст поняття «система 
права» та визначити загальні підходи щодо визначення в цій системі місця 
адміністративно-деліктного права. Розрізнені за змістом думки вчених щодо 
системи права, її елементів та критеріїв їх виділення здобувач розділяє на 
чотири групи, кожну з яких піддає критичному аналізу. Проведене 
дослідження дало змогу з’ясувати, що представлені в науковій літературі 
визначення системи права мають багато недоліків, а основний із них  – 
відсутність логічного і обґрунтованого пояснення існування кожного із рівнів 
та кожного із елементів системи права.  

Цікаво, що для висвітлення місця адміністративно-деліктного права в 
системі права України автору достатньо було приєднатись до одного із 



запропонованих в юридичній літературі наукових підходів щодо системи 
права. Але здобувач пропонує в дисертації свої критерії, які, на його думку, 
допомагають представити логічно побудовану систему права України, де для 
кожного рівня системи існує свій набір обов’язкових вимог.  

Також здобувач висвітлює проблему існування в системі права 
комплексних спільнот та розглядає їх в якості вторинних правових утворень 
в системі права України.  

В дисертації представлено ґрунтовний аналіз думок науковців щодо 
місця адміністративно-деліктного права в системі права України. Автор 
прискіпливо розглядає кожен аргумент, який пропонується в юридичній 
літературі стосовно існування адміністративно-деліктного права в якості 
самостійної галузі права та в якості підгалузі адміністративного права. На 
підставі чого робиться висновок, що адміністративно-деліктне право у 
сучасних умовах відповідає лише критеріям, які висуваються до правових 
інститутів, а тому є інститутом адміністративного права України.  

Враховуючи той факт, що адміністративно-деліктне право можна 
розглядати в трьох іпостасях, а саме: як правовий інститут, науку і навчальну 
дисципліну, здобувач зупиняється на характеристиці науки адміністративно-
деліктного права та навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне 
право». Це дозволило дисертанту в подальших положеннях науково-
дослідної роботи запропонувати критерії розмежування функцій правового 
інституту, функцій науки та функцій навчальної дисципліни, які, на думку 
здобувача (і в цьому слід з ним погодитись), часто ототожнюються в 
науковій та навчально-методичній літературі. В цій частині дисертації 
представлені цікаві думки, які на жаль не попали у зміст автореферату, які 
розкривають, по-перше, проблематику, притаманну сучасній науці 
адміністративно-деліктного права, та, по-друге, загальні тенденції щодо 
викладання адміністративно-деліктного права у закладах вищої освіти. 

У першому розділі роботи характеризуються також всі критерії, які, на 
думку здобувача, обумовлюють існування будь-якого правового інституту, в 
тому числі і адміністративно-деліктного права. Автор розкриває зміст 
предмету, методу, способів і типів адміністративно-деліктного правового 
регулювання, визначає особливості правового статусу суб’єктів 
адміністративно-деліктного права. Аналіз зазначених питань 



супроводжується описом проблем теоретичного характеру та проблем, які 
існують на правотворчому і правозастосовному рівнях.  

У розділі 2 - «Функція права в юридичній науковій парадигмі», який 
складається з трьох підрозділів, розглянуто зміст такої юридичної категорії 
як «функція», аналізуються різні наукові підходи щодо визначення функцій 
права, виділяються та аналізуються етапи історії розвитку наукової думки 
щодо функцій  адміністративного та адміністративно-деліктного права, а 
також розкриваються особливості методологічного підходу стосовно 
дослідження функцій  адміністративно-деліктного права в запропонованій 
дисертації.  

Спочатку здобувач на прикладах із законодавства України та шляхом 
цитування визначень, представлених в юридичній літературі, показує, 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. Таким чином, здобувач 
підготував підґрунтя для перегляду традиційних поглядів щодо поняття 
«функція права». Адже традиційно в юридичній літературі функції права 
визначаються як основні напрями правового впливу.  

Далі здобувач детально аналізує думки науковців щодо функцій права та 
функцій адміністративного права, пояснюючи це тим, що в юридичній 
літературі відсутні дослідження, присвячені функціям адміністративно-
деліктного права. Аналіз думок науковців відбувається за двома напрямами: 
1) через змістовне наповнення поняття «функція адміністративного права» і 
таким чином здобувач виділяє чотири основні групи визначень, що мають 
свої особливості; 2) шляхом виділення історичних етапів у розвитку наукової 
думки, кожен з яких має свої особливості стосовно використання та 
визначення змісту поняття «функції адміністративного права». Таким чином 
було встановлено, що функції адміністративного права в певні історичні 
періоди взагалі підмінялися функціями державного управління чи функціями 
виконавчої влади, а сьогодні система функцій сучасного адміністративного 
права лише формується, про що свідчать перші комплексні дослідження, які 
нещодавно з’явилися.       

Дуже рідко в науково-дослідних роботах можна зустріти не просто 
перелік методів, які використовувались автором під час дослідження, а так 
звану «топографічну карту» наукового дослідження. У другому розділі 



роботи розкриваються методологічні підходи, які використав здобувач під 
час дослідження функцій адміністративно-деліктного права. Відразу стає 
зрозумілою архітектоніка науково-дослідної роботи. Ознайомившись зі 
змістом підрозділу 2.3 дисертації, зразу ж стає зрозумілим  – чому багато 
уваги було приділено в дисертації системі права та критеріям диференціації 
права, чому виділяються та детально характеризуються критерії визначення в 
системі права правових інститутів, чому визначення місця адміністративно-
деліктного права в системі права є важливим для розкриття системи функцій 
адміністративно-деліктного права, чому в окремому підрозділі дисертації 
характеризуються цілі, засоби і результат адміністративно-деліктного 
правового регулювання тощо.     

Третій розділ дисертаційної роботи О.М. Миколенко - «Структурні 
елементи та класифікація функцій адміністративно-деліктного права» 
складається з двох підрозділів, в яких дається характеристика цілей, засобів і 
результату як елементів функцій адміністративно-деліктного права та 
визначається місце функцій адміністративно-деліктного права в системі 
функцій національного права. 

Слід погодитись, як через аналіз цілей правового регулювання, що 
притаманні всій системі права України, та цілей адміністративного права 
здобувач визначає цілі адміністративно-деліктного права. При цьому, були 
встановлені фактори, що впливають на формування цілей адміністративного 
права та адміністративно-деліктного права, а також визначено, що цілі 
адміністративно-деліктного права слід розглядати в двох аспектах: 1) у 
відриві від поняття «функція», яке в цілому розкриває особливості 
адміністративно-деліктного правового регулювання; 2) в прив’язці до 
поняття «функція», тобто як елемент змісту функцій адміністративно-
деліктного права. Такий підхід дозволив здобувачу виділити загальні цілі 
адміністративно-деліктного правового регулювання, і виключно ті, що 
пов’язані з функціями адміністративно-деліктного права. 

 Розгляд правових засобів як елементів змісту функцій адміністративно-
деліктного права дозволив дисертанту до них віднести первинні правові 
засоби, правові форми і конкретні юридичні засоби, які є юридично дієвими 
для досягнення цілей адміністративно-деліктного правового регулювання. 
Серед таких засобів виділяються адміністративно-деліктні норми, 
процесуальні права та обов’язки учасників провадження, адміністративні 



стягнення та інші заходи примусового характеру, які застосовуються в межах 
адміністративно-деліктного права, тощо. При цьому підкреслюється, що 
кожна функція адміністративно-деліктного права має свій специфічний набір 
правових засобів, а тому їх аналіз доцільно здійснювати при характеристиці 
конкретної функцій адміністративно-деліктного права.  

Аналіз результату як елементу змісту функцій адміністративно-
деліктного права дозволив здобувачу вийти на доволі специфічні для права 
категорії «ефективність» і «якість». Реалізацію функцій адміністративно-
деліктного права автор пов’язує виключно з категорією «ефективність» та 
намагається в дисертації встановити критерії її визначення. Разом з тим, не 
применшується роль категорії «якість» при характеристиці функцій 
адміністративно-деліктного права, адже оперативність і економічність при 
притягненні особи до адміністративної відповідальності є бажаними як для 
держави, так і потерпілої особи, але ні оперативність, ні економність не 
вливають на досягнення цілі. Вони є властивостями якості, а тому свідчать 
про якість досягнення поставлених цілей. Це, з точки зору офіційного 
опонента, заслуговує на підтримку. 

У третьому розділі здобувач виділяє три наукові підходи, що 
представлені в юридичній літературі, стосовно класифікації функцій права і 
функцій адміністративного права та детально їх характеризує. Виявивши в 
кожному із запропонованих підходів певні переваги та недоліки, здобувач 
пропонує своє бачення системи функцій права і обґрунтовує доречність 
виділення в цій системі чотирьох рівнів, кожен з яких має свою сферу 
використання. Наприклад, перший рівень, на думку здобувача, слід 
використовувати при характеристиці національного права в цілому, другий і 
третій рівні – при характеристиці галузей права та правових інститутів, а 
четвертий – при характеристиці правових норм. 

Саме на підставі цієї багаторівневої системи функцій права і 
визначаються в подальшому здобувачем функції адміністративно-деліктного 
права.      

Окремо слід відзначити проведений в третьому розділі роботи 
порівняльний аналіз функцій адміністративно-деліктного права як правового 
інституту, як науки і як навчальної дисципліни. 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. 

У четвертому розділі роботи - «Сучасні функції адміністративно-
деліктного права та засади вдосконалення ефективності їх реалізації» О.М. 
Миколенко розкриває зміст, теоретичне і практично-прикладне значення 
функцій адміністративно-деліктного права.  

Коротко характеризуючи зміст четвертого розділу дисертації, варто 
виділити наступні важливі положення дисертації: 

- обґрунтовано доречність виділення в системі функцій права взагалі та 
функцій адміністративно-деліктного права зокрема установчої функції, 
наділивши її специфічним змістом, який суттєво відрізняється від 
характеристики установчої функції, що представлена в юридичній літературі; 

- звертається увага на те, що правозахисну (процесуальну) функцію, як 
правило, в юридичній літературі підміняють функціями юридичного процесу 
чи функціями судочинства, у зв’язку з чим вона втрачає чіткого змістовного 
наповнення; 

- визначаються критерії розмежування правовідновлювальної та 
компенсаційної функцій адміністративно-деліктного права з наведенням 
прикладів їх правового забезпечення; 

- обґрунтовується місце виховної функції в системі функцій права та 
розкриваються особливості прояву цієї функції в адміністративно-деліктному 
правовому регулюванні, тощо.      

У результаті проведеного дисертаційного дослідження автором  
сформульовано ряд висновків, спрямованих на удосконалення теоретико-
правового розуміння функцій адміністративно-деліктного права та 
вдосконалення чинного адміністративно-деліктного законодавства.  

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 
досягнута, завдання роботи виконані.  

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 
працях. Основні положення роботи знайшли відображення в 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. 



Автореферат у цілому відображає зміст дисертації. 
В цілому високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, слід 

відмітити низку зауважень та недоліків.  
1. В дисертації багато уваги приділяється поняттю «системи права» і 

визначенню її елементів, а також елементам системи адміністративного 
права (підрозділи 1.1 і 1.3). Разом з тим, мало уваги приділяється системі 
адміністративно-деліктного права. На нашу думку,  здобувач не розкриває в 
дисертації цього поняття в повному обсязі і лише: 

- звертає увагу на те, що підінститути не слід виділяти в системі права в 
якості її елементу; 

- деталізує предмет адміністративно-деліктного права, поділяючи його 
на дві частини – матеріальні і процесуальні відносини.  

У зв’язку з цим, хотілося б почути думку здобувача щодо системи 
сучасного адміністративно-деліктного права. А також чи впливають на 
формування системи адміністративно-деліктного права функції, які воно 
реалізує?     

2. Друге зауваження перекликається з першим, адже здобувач, 
виділяючи у підрозділі 1.1 дисертації рівні системи права зазначив, що 
підінститути не слід виділяти в системі права в якості її елементу. Разом з 
тим, при характеристиці адміністративно-деліктного права (підрозділ 2.1) 
здобувач стверджує, що адміністративно-деліктне право саме є системою, яка 
складається з підінститутів та правових норм.  

Тобто існує певна суперечність у висновках здобувача – у системі права 
підгалузі не виділяються, а в системі адміністративно-деліктного права вони 
вказуються в якості її елементів.  

Це питання потребує пояснень та аргументації з боку дисертанта.  
3. У підрозділі 1.2 дисертації зазначається, що 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.  

Можна погодитись з дисертантом у тому, що адміністративно-деліктне 
законодавство постійно не встигає за змінами, що відбуваються у 
суспільному житті. У зв’язку з цим, велика частина норм КУпАП не діє. Але 
важко погодитись із дисертантом у тому, що «період застою» сьогодні існує і 



в науці адміністративно-деліктного права, адже в дисертації неодноразово 
підкреслюється, що за роки незалежності в Україні з’явилися ґрунтовні праці 
з загальної проблематики адміністративно-деліктного права.  

4. У дисертації та авторефераті пропонується перелік суспільних 
відносин, які, на думку здобувача, охоплюються предметом адміністративно-
деліктного права. При цьому зазначається, що уточнення адміністративно-
деліктних відносин відбувалося через аналіз предмету адміністративного 
права.  

Сьогодні існує декілька концепцій щодо визначення предмету 
адміністративного права, які здобувач згадує в дисертації та аналізує. Але 
здобувач так і не висловила своєї позиції стосовно того, яка із існуючих 
концепцій найбільш повно сприяє розвитку адміністративно-деліктного 
права як інституту адміністративного права. 

5. Питання правового закріплення системи органів адміністративно-
юрисдикційної діяльності здобувач характеризує в межах підрозділу 4.1 
дисертації при розкритті змісту правозахисної (процесуальної) функції 
адміністративно-деліктного права. Проте, я видається, доречно було б 
розглянути проблеми реформування системи органів адміністративно-
юрисдикційної діяльності під час характеристики установчої функції 
адміністративно-деліктного права. На нашу думку, якщо і є сенс виділяти в 
системі функцій адміністративно-деліктного права установчу функцію, то її 
зміст слід було характеризувати не тільки як впровадження у нормативну 
площину наукової термінології, основних принципів правового впливу і 
діяльності адміністративно-юрисдикційних органів, а і як правове 
закріплення системи органів, уповноважених притягати осіб до 
адміністративної відповідальності. 

6. В четвертому розділі роботи містяться пропозиції щодо поліпшення 
адміністративно-деліктного законодавства, які, на думку, здобувача будуть 
сприяти реалізації функцій даного інституту адміністративного права. Такі 
пропозиції стосувалися правозахисної (процесуальної), обмежувальної, 
каральної, компенсаційної функції адміністративно-деліктного права.  

Разом з тим, бажано було надати такі рекомендації і по відношенню до 
інших функцій адміністративно-деліктного права. Наприклад, сьогодні є 
суттєві проблеми з реалізацією виховної функції адміністративно-деліктного 
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