


супроводжувальною закономірною тенденцією у функціонуванні 

суспільства в цілому і держави зокрема. Будь-які правопорушення, в тому 

числі й адміністративні, характеризуються раніше невідомими рисами, які 

являють реальну загрозу для безпеки і подальшого розвитку країни. В 

даній ситуації особливого значення набуває відновлення державної 

системи попередження правопорушень, які спрямовані на усунення причин 

та умов вчинення протиправних діянь та зменшення рівня суспільно 

небезпечних посягань. Українська держава переживає важливий етап своєї 

історії, що створює передумови для розбудови правової демократичної 

держави, динамічного та неухильного зростання і зміцнення своїх позицій 

країн серед країн світу. Водночас, постали проблеми, які потребують 

негайного розв’язання – це  правопорушення як соціальне явище, з 

поняттям та існуванням якого тісно пов’язаний такий важливий правовий 

інститут як склад правопорушення. Правопорушення за своєю природою 

порушує правові норми заборони, тобто ті правила поведінки, які 

встановила держава в законі. 

Адміністративні проступки – це суспільно небезпечні протиправні 

діяння, які полягають у винному посяганні на суспільні відносини, що 

складаються у сфері публічного управління і охороняються законом. 

Адміністративними поступками є вчинки, що заважають нормальній 

виконавчої і розпорядчої діяльності державних і громадських органів і 

організацій, суперечать засадам законності, посягають на суспільний або 

державний порядок, власність, права і законні інтереси громадян та 

юридичних осіб і як наслідок негативно впливають на суспільну безпеку в 

цілому. Адміністративні правопорушення є протиправними, складними, 

соціально небезпечними явищами, що супроводжують політичні, 

економічні та культурний розвиток більшості країн світу. Вони є 

величезною руйнівною силою для будь-якої держави.  

Сучасний етап розвитку України характеризується послідовним 

розгортанням демократизму та забезпечує зростання активності населення 



у вирішенні соціальних задач держави та знаходить своє відображення у 

діяльності держави, спрямованої на боротьбу з такими суспільно 

небезпечними явищами як адміністративні правопорушення. Саме 

демократія дозволяє ставити питання боротьби з адміністративними 

правопорушеннями за ступенем суспільної небезпеки на рівень соціальних 

завдань, які вирішуються єдиними зусиллями держави, її інститутами, 

громадськими організаціями, колективами та окремими громадянами. 

Тому через вивчення і всебічне дослідження видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки та впровадження 

здобутих у процесі такого вивчення знань, можна знайти шляхи боротьби з 

такою серйозною і загрозливою для нашого суспільства проблемою.  

Відтак, слід зазначити, що зв’язок дослідження із класифікаційним 

аналізом видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки підкреслює актуальність, своєчасність та необхідність такого 

дослідження.  

Обґрунтованість та новизна наукових положень,  
висновків і рекомендацій 

 
Надаючи характеристику обґрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій, які містяться в дисертації, приходжу до 

висновку про наявність достатніх підстав вважати, що здобувачем було 

проведено комплексне системне дослідження, що має своєю основою 

глибокий аналіз необхідних наукових, нормативних та емпіричних джерел, 

з використанням методів наукового пізнання, та з одержанням корисних 

результатів у вигляді напрямків удосконалення діючого адміністративно-

деліктного законодавства. 

Вважаю, що наукова новизна положень, висновків і рекомендацій 

дисертації здобувача є такою, що відповідає заявленій. Насамперед, є 

корисним здобутком сформульоване здобувачем авторське визначення 

поняття «класифікаційний аналіз адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки», що потребує підтримки. 



Суттєвим новаторським внеском здобувача в розвиток 

адміністративно-правової науки є запропонована власна класифікація 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки із 

поділом на види: 1) адміністративні правопорушення з незначним 

ступенем суспільної небезпеки; 2) адміністративні правопорушення із 

середнім ступенем суспільної небезпеки; 3) адміністративні 

правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки, що також 

підтверджує важливість такого дослідження задля їх (правопорушень) 

систематизації, впорядкування, встановлення наявних зв’язків між ними та 

створення підстав для правильної кваліфікації. 

Заслуговують гідної оцінки результати комплексного аналізу 

наукових праць і публікацій, а також положень чинного законодавства, на 

підставі яких дисертантом чітко визначено перелік ознак, які 

характеризують ступінь суспільної небезпеки як підставу для 

класифікаційного розподілу, а саме: діяння (активна чи пасивна 

поведінка); протиправність; винність (умисно або необережно); суспільна 

небезпека (шкідливість); караність. Це дозволило автору встановити, що 

більшість ознак визнаються вченими-адміністративістами і тлумачаться 

майже однаково, за винятком окремої фундаментальної ознаки 

адміністративного правопорушення, – його суспільної небезпеки. 

Слід позитивно оцінити проведений аналіз значення та змісту 

поняття «ступінь суспільної небезпеки». Дисертантом зауважено, що у 

науковому середовищі висловлюється багато протилежних думок з 

приводу такого явища як суспільна небезпека, адже одні автори впевнені, 

що суспільна небезпека властива тільки злочинам, а адміністративні 

правопорушення шкідливі для суспільства, інша група науковців вважає, 

що адміністративні правопорушення характеризуються ознакою суспільної 

небезпеки і відрізняються від злочинів лише ступенем суспільної 

небезпеки, третій науковий підхід полягає в тому, що поняття «суспільна 

небезпека» і поняття «суспільна шкідливість» ототожнюються, проте 



автором справедливо акцентовано увагу на тому, що адміністративні 

правопорушення не просто шкідливі або небезпечні, а саме суспільно 

небезпечні. З цих позицій здобувачем зроблено цілком коректний 

висновок, що критеріями розмежування злочинів і адміністративних 

правопорушень слід визначити ступінь і характер суспільної небезпеки 

діяння. На підставі чого дисертантом запропоновано авторське визначення 

поняття «ступінь суспільної небезпеки» і сформульовано перелік 

об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують ступінь суспільної 

небезпеки адміністративних правопорушень. 

Також слід підтримати правильність судження здобувача про те, що 

метою класифікаційного аналізу адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки є зрозуміле, чітке впорядкування, 

узагальнення відповідних правопорушень для зручного використання і 

правильного застосування на практиці, а також з’ясування властивостей і 

зв’язків щодо конкретно визначених видів адміністративних 

правопорушень.  

Здобувачем також досить слушно зауважено, що класифікаційний 

аналіз адміністративних правопорушень має також суттєве теоретичне та 

практичне значення для подальшого вдосконалення адміністративного (в 

тому числі й адміністративно-деліктного) законодавства, оскільки дає 

можливість чіткого визначення місця правової норми стосовно 

визначеного виду правопорушень в системі права, з’ясування її специфіки, 

призначення, взаємодію та напрями вдосконалення правотворчого та 

правозастосовного процесів. 

Важливим як для наукових здобутків, так і для практичної реалізації 

є проведення здобувачем класифікаційного аналізу сутності та змісту 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. 

Зазначений аналіз дозволив поглибити уявлення щодо особливих 

властивостей, які мають важливе значення для природи адміністративних 

правопорушень, виявити універсальні критерії, на основі яких автором 



чітко розподілено на окремі самостійні групи конкретні види 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, що 

дозволили систематизувати їх та встановити наявні зв’язки між ними з 

метою зручного використання і правильного застосування на практиці, а 

також удосконалення адміністративного законодавства. 

Здобувачем у повній мірі охарактеризовано види адміністративних 

правопорушень, класифікованих за ступенем суспільної небезпеки та 

встановлено, що для першої групи, для адміністративних правопорушень з 

незначним ступенем суспільної небезпеки характерним є: вчинення 

правопорушення неповнолітніми особами у віці від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років; вчинення правопорушення, що супроводжується 

наявністю обставин, які пом’якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення; вчинення правопорушення, яке є підставою для 

спрощеного провадження у справі про адміністративне правопорушення; 

вчинення правопорушень, за які передбачено застосування «найменш 

серйозних» адміністративних стягнень (у вигляді попередження, штрафу 

відносно невеликого розміру, штрафних балів). Для другої групи, 

адміністративних правопорушень із середнім ступенем суспільної 

небезпеки притаманне: здійснення звичайного провадження у справах про 

адміністративні правопорушення; застосування широкого кола 

адміністративних стягнень (окрім «найменш» серйозних і «найбільш 

серйозних»; застосування основного і додаткового адміністративного 

стягнення). Третій групі, адміністративним правопорушенням з високим 

ступенем суспільної небезпеки властиве: застосування в якості 

адміністративних стягнень адміністративного арешту; повторність як 

кваліфікуюча ознака складу адміністративного правопорушення; наявність 

обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення. І у цьому автора варто підтримати. 

Автором на підставі існуючих наукових адміністративно-правових 

джерел проаналізовано зміст поняття «кваліфікація адміністративних 



правопорушень» та встановлено, що кваліфікацію адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки можна 

розділити на види з використанням низки критеріїв. Також слід позитивно 

оцінити спробу класифікаційного розподілу за видами адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки. 

Дисертантом досліджено особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки та 

обґрунтовано їх відмежування від однорідних видів кримінальних злочинів 

за діючим законодавством України, а також встановлено, що кваліфікація 

адміністративних правопорушень з урахуванням ступеню суспільної 

небезпеки може стати підставою для криміналізації окремих різновидів 

адміністративних  правопорушень. 

Отже, нове наукове знання, обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, 

достовірність результатів дослідження забезпечено дисертантом 

використанням сукупності філософських, загально та спеціально наукових 

методів, які використовуються в юридичних дослідженнях. 

 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 
наукових публікаціях 

 
Основні наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, 

що сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, 

у п’яти наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, 

зокрема у одній статті у періодичному науковому виданні держави, яка 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та 

Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача (Mariia Novytska. The essence of classification analysis 

of administrative offenses by degree of public danger. Visegrad Journal on 

Human Rights. 2020. № 2. P. 178-182), у чотирьох наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (серед яких: 



Новицька М.В. «Адміністративне правопорушення» та суміжні поняття: 

аналіз співвідношення. Юридичний вісник. 2020. № 1. С. 112-117; Новицька 

М.В. «Ступінь суспільної небезпеки» як одна із основних ознак 

адміністративних правопорушень. Правові новели. 2020. № 11. С. 134-141; 

Новицька М.В. Класифікація адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. 

№ 3. С. 278-283; Новицька М.В. Характеристика видів адміністративних 

правопорушень, класифікованих за ступенем суспільної небезпеки. Право 

та державне управління. 2019. № 3. Т. 2. С. 232-237), а також у тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях, у збірниках наукових 

праць, що дозволяє вважати виконаними положення п. 12 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567. 

 

Дотримання академічної доброчесності 
 

Аналіз дисертації та наукових публікацій здобувача, у яких 

висвітлені основні наукові результати дисертації, не дає підстав 

констатувати допущення ним порушень академічної доброчесності 

(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації). Зокрема, 

дисертація містить посилання на джерела інформації за кожним випадком 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; відповідає нормам 

законодавства про авторське право і суміжні права; відображає прагнення 

надати достовірну інформацію про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

 

Зауваження 

 
Поруч із науковими положеннями, висновками і рекомендаціями, що 

свідчать про значний науковий рівень дослідження здобувача, має місце 



декілька малозначних недоліків та невикористаних можливостей для 

досягнення ще більш високих показників якості дослідження. 

1. У підрозділі, присвяченому аналізу сутності поняття 

«адміністративне правопорушення за ступенем суспільної небезпеки» 

дисертант на с. 40 дисертації звертає увагу на те, що відсутність ознаки 

суспільної небезпеки (шкоди) діяння не може вказувати на визнання його 

протиправним. Безперечно такий аналіз є доцільним, але більш повно 

дослідження виглядало б за умови додаткової аргументації питання. 

2. Аналізуючи зміст ступеня суспільної небезпеки адміністративних 

правопорушень, дисертантом зроблено висновок, що критеріями 

розмежування злочинів і адміністративних правопорушень слід визначити 

ступінь і характер суспільної небезпеки діяння (с. 57 дисертації). Проте 

автором не приділено уваги характеру суспільної небезпеки. Потребує 

додаткового обґрунтування та розкриття змісту відповідного питання. 

3. Характеризуючи види адміністративних правопорушень, 

класифікованих за ступенем суспільної небезпеки, дисертант у другій 

групі адміністративних правопорушень (із середнім ступенем суспільної 

небезпеки) серед низки критеріїв виокремлює застосування основного і 

додаткового адміністративного стягнення. При цьому автор стверджує, що 

коли мова йде про одночасне застосування основного і додаткового 

адміністративного стягнення, це означає «підвищення» рівня суспільної 

небезпеки вчиненого адміністративного правопорушення (с. 120 

дисертації). У зв’язку із чим потребує додаткової аргументації зазначена 

позиція автора. 

4. Дисертант у своїй роботі проводить комплексне дослідження 

особливостей кваліфікації адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки та відмежування їх від однорідних видів 

кримінальних злочинів за законодавством України. Проте автором 

недостатньо приділено уваги визначенню сутності конкуренції норм  




