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Головний напрям розвитку системи органів державної влади полягає в 

її орієнтації на успішне функціонування в умовах демократичного 

суспільства. Це вимагає перегляду відносин, які вибудовуються між 

суб’єктами владних повноважень й громадянами. Наразі механізм реалізації 

необхідних для цього перетворень не може вважатись цілком сформованим. 

Відсутня чітка концепція протидії адміністративній деліктності, не визначена 

роль низки публічних інституцій у попередженні адміністративних 

правопорушень. 

При цьому в більшості наукових робіт, які присвячені окресленій  

проблематиці, досягнутий рівень конкретизації дій компетентних органів 

влади сприймається як щабель до її подальшого вдосконалення. Тому 

пропозиції про шляхи оптимізації порядку провадження у справах про 

адміністративні правопорушення нерідко завершуються пропозиціями, які 

передбачають його ускладнення, що не сприяє наближенню теорії до 

практики правозастосовної діяльності в Україні. 

З огляду на вищевикладене, вбачається доцільним ґрунтовне 

дослідження питань подальшого розвитку та вдосконалення адміністративно-

правових засад провадження в справах про проступки в сучасних реаліях. 

Отже, дисертаційна робота Іванова І. Є. саме і демонструє комплексний 

підхід до аналізу зазначеної тематики та вирішення існуючих практичних 

проблем, є актуальною в доктрині адміністративного права.  

Дисертаційне дослідження виконано з урахуванням положень 

Пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2020 р., затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 07 вересня 2011 р. № 942, Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2016-2020 рр., затверджених постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 

2016 р. Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень Науково-

дослідного інституту публічного права. Тема роботи пов’язана з низкою 

програмних документів, серед яких Концепція адміністративної реформи в 

Україні, затверджена указом Президента України від 22 липня 1998 р. 
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№ 810/98, Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України від 

18 березня 2004 р.  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Методологія 

дослідження зазначеної проблеми обрана відповідно до об’єкта та предмета 

дисертаційної роботи, з урахуванням сформульованої мети та відповідних 

завдань. Це дозволило здобувачу розглянути визначену проблему у динаміці 

й взаємозв’язку з іншими закономірними явищами суспільного життя. 

Мета дисертаційного дослідження сформульована таким чином, щоб на 

підставі узагальнення положень чинного законодавства, судової практики, 

закордонного досвіду та доктринальних розробок з’ясувати сутність та 

ознаки провадження в справах про проступки, надати характеристику 

порядку та стадіям його здійснення суб’єктами адміністративно-деліктної 

юрисдикції із застосуванням заходів адміністративного примусу, та, 

відповідно, розробити пропозиції з удосконалення нормативно-правової бази 

у цій сфері. 

Відповідно до поставленої мети в дисертації повністю виконано такі 

завдання: сформулювало поняття та з’ясувати ознаки проступку як підстави 

адміністративного провадження; визначено сутність і характерні риси 

провадження в справах про проступки; розглянуто ґенезу адміністративно-

правового регулювання у сфері провадження в справах про проступки; 

з’ясовано систему та правовий статус суб’єктів, які уповноважені розглядати 

справи про проступки; охарактеризовано стадії провадження в справах про 

проступки; розглянуто особливості застосування заходів забезпечення 

провадження в справах про проступки; визначено шляхи перейняття 

позитивного зарубіжного досвіду у сфері провадження в справах про 

проступки; окреслено питання систематизації законодавства щодо 

провадження в справах про проступки. 

Досягти обраної мети дисертанту дозволило не лише логічно 

побудований та чітко викладений матеріал у дисертації, але й опрацьована 
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література, список якої є доволі значним, а ознайомлення з ним дозволяє 

стверджувати, що він є цілком повним та достатнім, адже вивчені та 

проаналізовані теоретичні напрацювання вчених, які досліджували ті чи інші 

матеріальні та процедурні аспекти притягнення до адміністративної 

відповідальності, пов’язаних із ними питань. Крім того, був здійснений 

досить детальний та критичний аналіз чинного законодавства. 

Представлена на рецензування дисертація є комплексним науковим 

дослідженням, яке виконане дисертантом особисто. Вищевказане дає 

підстави стверджувати, що сформульовані в дисертаційному дослідженні 

наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності. 

Наукова новизна і практична цінність одержаних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів базується на сучасному рівні 

постановки проблеми, її актуальності, значущості для науки 

адміністративного права, практичної діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Це дослідження є одним із перших 

ґрунтовних праць, у якій комплексно проаналізовано адміністративно-

правові засади провадження в справах про проступки з урахуванням 

сучасного стану розвитку вітчизняної та закордонної адміністративно-

деліктної доктрини. Здобувачем продемонстровано характерні особливості 

власних напрацювань, які відрізняють його роботу від наукових доробків 

інших дослідників.  

У науковій роботі висунуто низку положень, нових у концептуальному 

плані й важливих для юридичної практики, з яких особливу увагу 

заслуговують: 

1) постановка та актуалізація автором питання про необхідність 

теоретичного узагальнення та нового вирішення наукового завдання, що 

полягає у визначенні сутності та особливостей здійснення провадження у 

справах про проступки за законодавством України та інших країн ЄС та 

СНД, формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного правового 
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поля в цій сфері, спрямованих на подолання проблем трансформації моделі 

взаємовідносин між органами публічної влади та суспільством; 

2) розробка низки авторських дефініцій, більшість з яких враховують 

аспекти доктринального тлумачення відповідних понять, обґрунтування 

доцільності їхнього нормативного закріплення, що дозволить спростити 

практику реалізації значної кількості правових норм у сфері розгляду та 

вирішення справ про адміністративні правопорушення, адже вміщують 

конкретні визначення, що спрощує їх розуміння та тлумачення; 

3) визначення актуальних проблем систематизації вітчизняного 

адміністративно-деліктного законодавства щодо процедури притягнення до 

адміністративної відповідальності, на підставі чого надано обґрунтування та 

запропоновано структуру проекту Кодексу України про провадження у 

справах про проступки; 

4) здійснення характеристики заходів забезпечення провадження в 

справах про проступки та пропозиції їхньої класифікацію за адміністративно-

примусовим впливом з огляду на види прав людини й громадянина, які 

тимчасово обмежуються. 

Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для 

теорії адміністративного права, а також варто підтримати розроблені 

здобувачем пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до чинного 

законодавства у цій сфері. 

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. Все наведене свідчить про належний 

рівень наукової новизни у дисертації та її достовірність. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

мають як науково-теоретичну, так і практичну сферу застосування і 

використання. Положення та висновки дисертації можуть бути підґрунтям 

для подальшого дослідження питань реалізації адміністративно-деліктної 

юрисдикції компетентними суб’єктами, визначення шляхів удосконалення 

правового регулювання у цій сфері. 
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Повнота викладення матеріалів у публікаціях, положеннях, 

висновках і рекомендаціях, сформульованих у дисертації. Основні 

положення дисертації знайшли відображення в 6 наукових статтях, з них 4 

опубліковані у вітчизняних фахових виданнях із юридичних наук, 2 статті – у 

закордонних наукових виданнях, а також у 3 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях.  

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 

оцінюючи дисертаційне дослідження в цілому, його наукову новизну, 

теоретичну і практичну значущість та відмічаючи її відповідність вимогам, 

які пред’являються до такого виду робіт, доцільно зазначити про певні 

зауваження щодо положень роботи, які потребують уточнення. Також окремі 

зауваження стосуються дискусійних питань і потребують від дисертанта 

додаткової аргументації.  

1. У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та зміст проступку» дисертантом 

сформульовано поняття проступку, визначено його головні особливості, як 

юридичного факту, що поєднує у собі нормативний, фактичний та 

процесуальний елементи, які у своїй сукупності зумовлюють виникнення 

певного виду правовідносин, що є підставою притягнення до 

адміністративної відповідальності. Однак, фактично залишилося поза увагою 

розгляд юридичної конструкції проступку, що складається із системи 

елементів акта поведінки, необхідних для кваліфікації компетентними 

суб’єктами владних повноважень правопорушення і притягнення винної 

особи до адміністративної відповідальності. 

2. Зміст окремих підрозділів дисертаційного дослідження виглядає у 

певній мірі переобтяженим через наведення загальновідомої інформації, яка 

має опосередковане значення для вирішення визначених наукових завдань, 

зокрема у підрозділі 2.3 «Особливості застосування заходів забезпечення 

провадження в справах про проступки». Автором наводяться значна за 

обсягом характеристика нормативно-правових актів, серед яких КУпАП, 
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постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних органів 

виконавчої влади.  

3. У підрозділі 2.1 «Система та правовий статус суб’єктів, 

уповноважених розглядати справи про проступки» охарактеризовано 

повноваження суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності, але 

виклад матеріалу зроблено непропорційно. Значна увага приділена 

правовому статусу адміністративних комісій при виконавчих органах 

місцевого самоврядування, виконавчих комітетів сільських, селищних і 

міських рад. Тому дисертантом не у повній мірі враховано, що важлива роль 

у забезпеченні реалізації адміністративно-деліктної юрисдикції належить 

органам виконавчої влади.  

4. У підрозділі 2.2 «Стадії провадження в справах про проступки» 

визначено, що провадження в справах про проступки передбачає сукупність 

процесуальних дій, які послідовно здійснюються суб’єктами 

адміністративно-деліктної юрисдикції, закріплені в нормах відповідних 

нормативно-правових актів. Серед них виокремлено: виникнення 

правовідносин між правопорушником і суб’єктами влади; проведення 

адміністративного розслідування; визначення виду та розміру 

адміністративного стягнення; прийняття рішення про накладення 

адміністративного стягнення. У кінцевому підсумку автором наголошено 

щодо існування основних і факультативних стадій провадження в справах 

про проступки, але переважний акцент зосереджено на основних стадіях, 

а перелік і зміст факультативних – у тесті дисертації не розкриваються. 

5. Ключовою позицією здобувача, яка пронизує все дисертаційне 

дослідження, є те, що процеси європейської інтеграції України зумовлюють 

необхідність для публічної влади розвивати ефективні юридичні механізми 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина під час застосовування 

заходів адміністративного примусу. Натомість нині правові норми 

адміністративно-деліктного закону застаріли та пронизані порушеннями 

відповідних міжнародних норм, без усунення яких неможливо належно 

адаптуватися до демократичних стандартів. Отже, автор у підрозділі 3.2 
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«Систематизація законодавства щодо провадження в справах про проступки» 

запропонував прийняття якісно нового КУпАП, а також Кодексу України про 

провадження у справах про проступки. Дисертаційне дослідження лише 

виграло б, якби автор поряд з викладом структури проекту останнього із 

вказаних законодавчих актів, окреслив основний зміст його елементів.  

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В дослідженні автору вдалося 

досягти його мети.  

Висновок. Дисертація «Адміністративно-правові засади провадження в 

справах про проступки» є завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове 

завдання – з’ясування особливостей адміністративно-правових засад 

провадження в справах про проступки, відповідає вимогам, що містяться в 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор, Іванов Ігор 

Євгенійович, заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

 

 

 
 


