


дотепер є радянський Кодекс України про адміністративні правопорушення 

1984 року, залишається нереалізованою попри низку напрацювань з боку 

експертного та наукового середовища. Сьогодні, з огляду на реформу органів 

правопорядку та кримінальної юстиції ми розуміємо, що адміністративно-

деліктне законодавство нарешті має зазнати концептуальних змін. В 

контексті цього, мова має йти про гармонізацію законодавства про 

адміністративну відповідальність із стандартами ЄС та практикою 

Європейського суду з прав людини, враховуючи євроінтеграційні прагнення 

України, а також міжнародно-правові зобов’язання, які вона має перед Радою 

Європи.  

Можливість успішної реалізації такого серйозного завдання, як 

проведення реформування адміністративної відповідальності, пов’язана з 

визначенням оптимального співвідношення її політичного та правового 

змісту. Новітня історія розвитку України зображує, що існування гострих 

політичних колізій і, як наслідок, зайва політизація реформування негативно 

впливають і на сам процес реформування адміністративної відповідальності, і 

на процес адаптації національного адміністративного законодавства до норм 

ЄС. Визнання реформування адміністративної відповідальності пріоритетним 

етапом розвитку суспільства та держави сприятиме організації її проведення 

на основі планування основних заходів, що складають цей процес, з 

найповнішим використанням потенціалу вітчизняної юридичної науки. 

Нормативні вимоги та загальнодержавна зорієнтованість на запобігання 

адміністративних правопорушень в Україні викликає необхідність підвищеної 

уваги на поглибленні з’ясування видів адміністративних правопорушень за 

ступенем суспільної небезпеки, нормативних засад відмежування їх від 

злочинів, приведення у відповідність до нагальних вимог правозастосування. 

Зважаючи на це, слід визнати напрямок дослідження автора своєчасним та 

актуальним.  



Беззаперечним аргументом на користь значеного може слугувати те, що 

тема дисертації відповідає Пріоритетним тематичним напрямам наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. 

№ 942 (напрями: фундаментальні дослідження з актуальних проблем 

суспільних та гуманітарних наук), Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук на 2019-2023 рр., 

затвердженим Постановою Президії НАН України від 30 січня 2019 р. № 30 

(п. 3.4.2.5, 3.4.2.16), Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 

2016-2020 роки, затвердженим Постановою Президії НАПрН України від 3 

березня 2016 р. (напрями: особливості регулювання в приватному та 

публічному праві; проблеми вдосконалення правового регулювання 

компетенції органів публічної влади; проблеми функціонування органів 

виконавчої влади та адміністративно-правових відносин на сучасному етапі; 

інноваційні механізми державного регулювання господарських відносин в 

Україні), а також реалізація наукових результатів дослідження може сприяти 

досягненню цілей, закріплених, зокрема Середньостроковим планом 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р, Стратегічними 

пріоритетами, цілями та завданнями діяльності Міністерства юстиції України. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх новизна. Визначаючи обґрунтованість та 

наукову новизну основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації, слід ознайомитись із її структурними елементами для формування 

уявлення про ступінь дотримання автором методології та найкращих практик 

наукового дослідження.  

 



Підрозділ 1.1. «Адміністративне правопорушення як підстава для 

класифікаційного аналізу за ступенем суспільної небезпеки: поняття і 

сутність» спрямований на узагальнення положень правової доктрини щодо 

встановлення етимології дефініції «адміністративне правопорушення за 

ступенем суспільної небезпеки» у розрізі співвідношення правових категорій: 

«адміністративне правопорушення», «адміністративний проступок», 

«адміністративний делікт» (с. 20-23). Автором зосереджено увагу на 

відмінностях адміністративних правопорушень (проступків) та кримінальних 

правопорушень (с. 28-32). Проаналізовано низку загальних ознак 

адміністративних правопорушень (діяння, протиправність, винність, 

суспільна небезпека (шкідливість), караність), що відрізняють їх від інших 

правопорушень (злочинів, дисциплінарних проступків, цивільно-правових 

деліктів тощо) і встановлено, що більшість цих ознак визнаються вченими-

адміністративістами і тлумачаться майже однаково, за винятком окремої 

ознаки адміністративного правопорушення, – його суспільної небезпеки. 

Запропоновано включення цієї ознаки законодавцем в офіційне визначення 

поняття «адміністративного правопорушення»  (с. 34-38). Автором з’ясовано, 

що сутність адміністративного правопорушення визначається його 

суспільною небезпекою, ступінь якої залежить від завданої шкоди, 

заподіяною будь-яким охоронюваним законом суспільним відносинам (с. 39). 

Із використанням положень словникової та довідникової літератури, 

енциклопедичних та нормативних джерел автором досліджено ресурс 

зазначених понять, що вплинуло на формулювання авторського визначення 

«адміністративне правопорушення за ступенем суспільної небезпеки» 

(зокрема для його класифікаційного аналізу за ступенем суспільної 

небезпеки) (с. 40). 

Підрозділ 1.2. ««Ступінь суспільної небезпеки» як одна із основних 

ознак адміністративних правопорушень: визначення змісту»» присвячений 



дослідженню значення поняття «ступінь суспільної небезпеки». Дисертантом 

узагальнено дискусійні наукові думки щодо притаманності адміністративним 

правопорушенням суспільної небезпеки або шкідливості, проаналізовано їх 

співвідношення та встановлено, що адміністративним правопорушенням 

властива не просто шкідливість або небезпечність, а саме суспільна 

небезпека, як матеріальна ознака будь-якого правопорушення (с. 47). 

Дисертантом окремо зосереджено увагу на аналізі змісту ознаки суспільної 

небезпеки та констатовано, що вона властива і адміністративним 

правопорушенням і злочинам. З цих позицій автором визначено, що 

критеріями розмежування злочинів і адміністративних правопорушень є 

ступінь і характер суспільної небезпеки діяння (с. 56). Запропоновано 

авторське визначення «ступінь суспільної небезпеки» та сформульовано 

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

суспільної небезпеки (с. 70-71). 

Підрозділ 2.1 «Класифікаційний аналіз адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки: сутність і значення» 

присвячений дослідженню сутності і значення класифікаційного аналізу 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. Автором 

проаналізовано сутність і зміст категорій «класифікація» і «аналіз» та 

з’ясовано їх схожість і відмінність, зроблено висновок, що класифікація 

передбачає лише поділ на види на підставі певного обраного критерію, а 

класифікаційний аналіз, окрім такого поділу – це й детальне пояснення 

сутності таких різновидів цілого поняття (с. 81). Поєднання таких понять 

дозволило автору сформулювати категорію «класифікаційний аналіз 

адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки» (с. 82). 

Дисертантом зауважено, що класифікаційний аналіз адміністративних 

правопорушень має також суттєве теоретичне та практичне значення для 

подальшого вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства (с. 83).   



З урахуванням проведеного дослідження на підставі теоретичних і 

нормативних положень дисертантом визначено низку специфічних 

класифікаційних критеріїв та запропоновано поділ адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки на три групи: 1) 

адміністративні правопорушення з незначним ступенем суспільної небезпеки; 

2) адміністративні правопорушення із середнім ступенем суспільної 

небезпеки; 3) адміністративні правопорушення з високим ступенем 

суспільної небезпеки (с. 103). 

Підрозділ 2.2 «Характеристика видів адміністративних 

правопорушень, класифікованих за ступенем суспільної небезпеки» містить  

детальну характеристику сутності та змісту видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки. Автором запропоновано 

саме таку характеристику визнавати класифікаційним аналізом, адже 

направлена вона не лише на поділ всіх адміністративних правопорушень на 

види з урахуванням ступеню суспільної небезпеки, а й на дослідження їх 

особливостей, на пояснення тих характерних властивостей, які дозволяють 

правильно кваліфікувати та віднести адміністративне правопорушення до тієї 

чи іншої групи (с. 104). Автором проведено ґрунтовний класифікаційний 

аналіз специфічних ознак, що характеризують виділені групи 

адміністративних правопорушень (з незначним ступенем суспільної, із 

середнім ступенем суспільної небезпеки та високим ступенем суспільної 

небезпеки властиве) та встановлено їх види відповідно до адміністративно-

деліктного законодавства. 

Розділ 3 «Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки та відмежування їх від однорідних 

видів кримінальних злочинів за законодавством України» присвячений 

виокремленню особливостей кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки та відмежування їх від 



однорідних видів кримінальних злочинів за законодавством України. 

Дисертантом узагальнено положення адміністративно-правових джерел щодо 

змісту поняття «кваліфікація адміністративних правопорушень» та 

запропоновано власне його визначення з урахуванням ступеню суспільної 

небезпеки (с.141), а також  звернуто увагу  на визначення етапів та 

передумови кваліфікації адміністративних правопорушень з урахуванням 

ступеню суспільної небезпеки (с.139). Автором розглянуті спроби 

класифікаційного розподілу кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки на види з використанням низки 

критеріїв (с.142-146). На підставі проведеного аналізу чинного законодавства 

визначено відмінності між кваліфікацією адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки та кримінальних злочинів (с. 149-

155). Автором визначено особливості кваліфікації адміністративних 

правопорушень з урахуванням ступеню суспільної небезпеки та зроблено 

висновок про взаємозв’язок кваліфікації адміністративних правопорушень з 

урахуванням ступеню суспільної небезпеки з процесами криміналізації та 

декриміналізації діянь. 

Академічна доброчесність. Очевидних ознак порушення автором 

академічної доброчесності, зокрема випадків оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства (академічний плагіат), не виявлено. Повнота викладу 

наукових положень, висновків і рекомендацій в наукових публікаціях 

забезпечується тим, що основні наукові результати дисертації висвітлені у 

п’яти наукових статтях, з них чотири опубліковані у виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у трьох тезах доповідей науково-практичних конференцій.  



Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Визнаючи 

досягнення автором значного рівня якості наукового дослідження під час 

підготовки дисертації, вважаю, що має місце простір для її вдосконалення.  

1. У дисертації досліджуються відмінність адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки та кримінальних 

правопорушень. Проте, не проаналізовано відмінність адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки із дисциплінарними 

проступками, адже вони також наділені ознакою суспільної небезпеки. Тому 

потребує додаткового дослідження зазначене питання. 

2. У підрозділі, присвяченому дослідженню ступеня суспільної 

небезпеки як однієї із основних ознак адміністративних правопорушень 

зазначається, що відповідна категорія є оціночною, однак не визначено 

методи такої оцінки. З огляду на це, бажано уточнити позицію дисертанта 

щодо методу оцінювання ступеня суспільної небезпеки. 

3. Під час аналізу специфічних класифікаційних критеріїв розподілу за 

видами адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки 

одним із критеріїв виділено обставини, що обтяжують адміністративні 

правопорушення. Проте, в наступному підрозділі (2.1.), присвяченому 

характеристиці видів адміністративних правопорушень за ступенем 

суспільної небезпеки, автором враховано також пом’якшуючі обставини, що 

не узгоджується із попереднім аналізом. Бажано було б висвітлити питання 

щодо виокремлення в якості критерію пом’якшуючих обставин при 

диференціації видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки. 

4. Характеризуючи види адміністративних правопорушень (з незначним 

ступенем суспільної небезпеки; із середнім ступенем суспільної небезпеки та 

з високим ступенем суспільної небезпеки) автором наводяться приклади 

правопорушень кожної окремо визначеної групи. Було б цікавим дізнатися 



думку дисертанта до якої із запропонованих груп відносяться адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією. 

5. Аналізуючи поняття «кваліфікація адміністративних правопорушень 

з урахуванням ступеню суспільної небезпеки» дисертантом зазначено, що, 

будучи видом процесуальної діяльності, відповідна кваліфікація проходить 

певні етапи. Проте не визначено які саме етапи передбачає процес здійснення 

кваліфікації адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

небезпеки.  

Разом із тим, вищевикладене має виключно дискусійний характер, 

належним способом реагування на ці зауваження може бути їх коментар під 

час публічного захисту та вони жодним чином не ставлять під сумнів 

вагомість наукових здобутків автора. Таким чином, дисертація Новицької 

Марії Володимирівни «Класифікаційний аналіз видів адміністративних 

правопорушень за ступенем суспільної небезпеки», що подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право є 

науковим дослідженням, яке виконане автором особисто, характеризується 

завершеністю та єдністю змісту, містить наукові результати, що мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення та являють собою 

значний внесок у подальший розвиток науки адміністративного права та 

практики його застосування, а отже, заслуговує на позитивний відгук.    

 

ВИСНОВОК 

 

Дисертаційне дослідження Новицької Марії Володимирівни на тему 

«Класифікаційний аналіз видів адміністративних правопорушень за ступенем 

суспільної небезпеки» є завершеною працею, в якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати, що вирішують конкретне наукове завдання, яке має 
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