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на підставі системного аналізу теоретико-правових положень, національного і

зарубіжного законодавства, а також практики його застосування виокремити проблеми

правового забезпечення протидії адміністративній деліктності, запропонувати

механізм їх усунення, розробити сучасну концепцію правової протидії

адміністративній деліктності в Україні в умовах євроінтеграції, а також окреслити

перспективи її подальшого розвитку.

МЕТА РОБОТИ 

суспільні відносини, що виникають при вчиненні адміністративного делікту,

відносини щодо їх попередження та протидії

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 



ЗАВДАННЯ:

сформульовано поняття адміністративно-деліктних відносин та визначити їх 
особливості;

проаналізовано історико-правовий розвиток адміністративно-деліктних відносин в 
Україні для розуміння факторів, що вплинули на їх сучасний стан;

здійснено теоретико-правовий аналіз та проведено класифікацію адміністративно-
деліктних відносин в Україні;

висвітлено стадії адміністративно-деліктного процесу з метою їх удосконалення;

узагальнено людиноцентриські принципи, на основі яких мають ґрунтуватися 
адміністративно-деліктні відносини;

здійснено сучасну класифікацію суб’єктів адміністративно-деліктних відносин;



ЗАВДАННЯ:
з’ясовано причини та чинники, що сприяють виникненню адміністративної деліктності, як
умови адміністративно-деліктних відносин;

обґрунтовано концептуальні основи превентивно-профілактичних заходів вчинення
адміністративних деліктів та їх ефективності;

проаналізовано зарубіжний досвід правового регулювання адміністративно-
деліктних відносин та попередження адміністративної деліктності з метою
імплементації придатних для реалій України норм у вітчизняне законодавство;

здійснено науковий аналіз зарубіжного досвіду застосування профілактичних заходів
та віднайдено шляхи їх імплементації у вітчизняне правове поле;

розроблено сучасну концепцію правової протидії адміністративній деліктності в
Україні в умовах євроінтеграції;

визначено концептуальні засади подальшого розвитку правового регулювання
адміністративно-деліктних відносин в Україні.



МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Системний метод забезпечив проведення аналізу різних галузей права, їх підгалузей та інститутів в

аспекті їх регулювання адміністративно-деліктних відносин.

Здійснено науковий аналіз, спираючись на загальнонауковий діалектичний метод та системний аналіз

соціальних явищ, що дозволило дослідити стан наукових досліджень різних аспектів адміністративно-

деліктних відносин в Україні.

Поєднання історико-правового та порівняльно-правового методів дозволило виявити вплив конкретних

історичних, соціальних, економічних, політичних, культурних і правових чинників на особливості

формування адміністративної деліктності та правового регулювання адміністративно-деліктних відносин.

Використання методів класифікації, групування, системно-функціонального методу дозволило

дослідити систему та здійснити класифікацію суб’єктів адміністративно-деліктних відносин і факторів, що

сприяють відтворенню адміністративної деліктності та заходів профілактики виникнення адміністративної

деліктності.

Логіко-семантичний метод сприяв виробленню понятійно-категоріального апарату та напрацювання

концептуальних засад подальшого розвитку адміністративно-деліктних відносин в Україні.

Використання структурно-функціонального аналізу та аксіологічного підходу дозволило розкрити

особливості змісту та правового закріплення державної політики зі зниження адміністративної деліктності

в Україні.



На основі проведених автором низки досліджень теоретичних та практичних засад правового

регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні в умовах євроінтеграції

сформульовано та обґрунтовано нові теоретичні висновки, практичні рекомендації і пропозиції,

які містять елементи новизни та в сукупності розв’язують наукову проблему оптимізації

нормативно-правової бази і правозастосовної практики, з метою наближення до стандартів ЄС.

НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6 у наукових виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Sciences,

31 – у наукових фахових виданнях України,

6 – у наукових виданнях інших держав,

23 тезах наукових доповідей.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

За даною тематикою захищена одна кандидатська та одна докторська

дисертація.

Сумарна кількість наукових праць – 90.

викладено в 6 монографіях, 43 статтях, з них:



ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ 

у науковій діяльності – результати
дисертаційного дослідження можуть бути
підґрунтям для подальшої розробки
теоретико-правових проблем ефективної
реалізації адміністративно-деліктних
відносин та профілактики адміністративної
деліктності в суспільстві;

у законотворчій діяльності – висновки,
пропозиції та рекомендації, наведені в
дисертації, можуть бути використані при для
підготовки і вдосконалення адміністративно-
деліктного законодавства.

має декілька пріоритетних аспектів у галузі протидії адміністративній деліктності: 

Основні положення цієї роботи впроваджено в діяльність Адміністрації Президента України,

Верховного Суду України, Головного Управління Національної поліції у м. Києві, Військової

прокуратури Південного регіону України, використовується в навчальному процесі кафедри

адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування

України при викладанні дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративна відповідальність» під

час підготовки фахівців правничої спеціальності.



Дякую за увагу!


