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Мета лекції: прослідкувати за історичним розвитком становлення 

адміністративного права та його етапами. Визначити джерела 

адміністративного права та питання систематизації адміністративного 

законодавства. Визначити місце адміністративного права як галузі права, як 

галузі правової науки та як навчальної дисципліни. 



ВСТУП 

Адміністративне право як самостійна галузь права має давню історію. 

В усі часи воно так чи інакше пов'язувалося з публічною владою, взаємодією 

держави, її органів та посадовців з громадянами та іншими учасниками 

суспільних відносин. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства в оцінці 

адміністративного права треба спиратися на нове ставлення до місця і ролі 

держави у громадянському суспільстві. Конституція України у ст. З 

проголошує головним обов'язком держави утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина, а також встановлює принцип, згідно з 

яким саме ці права і свободи та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, а вона відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Ця конституційна формула означає підпорядкування усіх 

державних і правових інститутів суспільства потребам реалізації та захисту 

прав людини, їх (прав) пріоритетність перед іншими цінностями 

демократичної, соціальної, правової держави. Відтак головними 

характеристиками у розумінні адміністративного права мають стати не 

«управлінська», а тим більше «каральна» його функції, а такі нові функції, як 

правозабезпечувальна (яка пов'язана із забезпеченням реалізації прав і свобод 

людини) і правозахисна (яка пов'язана із захистом порушених прав). Саме дві 

останні функції найповніше відтворюють справжнє суспільне призначення 

адміністративного права. 

Отже, метою адміністративного права має стати саме закріплення таких 

форм і напрямів діяльності органів виконавчої влади, їх посадових осіб, які б 

забезпечували функціонування різних публічно-правових відносин на 

засадах непорушності конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Такий правовий стандарт взаємовідносин органів виконавчої влади і 

громадян повинен виходити зі статусу людини як суб'єкта, перед яким 

виконавча влада відповідальна за свою діяльність. 



Правильність і перспективність подібного підходу підтверджується, 

зокрема, практикою світового співтовариства, зокрема положеннями 

міжнародно-правових актів. Вони не суперечать меті й принципам діяльності 

будь-якої демократичної держави. Саме тому- органи виконавчої влади 

повинні зважати не лише на статус громадянина, закріплений у 

національному законодавстві, а й на відповідні міжнародно-правові акти. 

Певна річ, їх сприйняття і гарантування у національному законодавстві 

повинні відбуватися з урахуванням реальних, насамперед економічних 

можливостей. 

Отже, нові політичні та соціально-економічні орієнтири розвитку 

Української держави вимагають і в науковій площині, й у практиці 

правореалізації переглянути традиційне визнання провідною рисою 

адміністративного права лише його спрямованість на регулювання 

державного управління. Адже подібна оцінка адміністративного права 

фактично консервує властиву тоталітарному суспільству ідеологію 

безмежного владарювання держави, де людині відводиться лише місце 

підвладного об'єкта управління, на який спрямовані організаційно- 

розпорядчий вплив і адміністративний примус суб'єкта — державних органів. 

Цей підхід суперечить проголошеній Конституцією України принципово 

новій ролі держави у відносинах з людиною. 

Оскільки Конституція України вимагає переходу від ідеології 

панування держави над людиною до нової ідеології — служіння держави 

інтересам людини, то ця нова ідеологія має пройти червоною стрічкою у 

змісті адміністративного права. 

Для цього у визначенні сутності адміністративного права, поряд з його 

традиційною «управлінською» характеристикою (котра, і це не слід забувати, 

залишається важливою), провідне місце повинна зайняти його 

характеристика як галузі, що встановлює правові засади: 

по-перше, якомога повнішої реалізації у сфері публічно-правових 

відносин прав і свобод людини; 



по-друге, дійового захисту цих прав і свобод у разі їх порушення з боку 

державних органів, їх посадових осіб. 

Запровадження і реалізація нового погляду на сутність 

адміністративного права має сприяти істотному посиленню його ролі у 

формуванні громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової 

держави. Адже запровадження необхідних змін в адміністративному праві 

означає зрештою створення якісно нового, відмінного від колишнього, 

правового режиму регулювання відносин між органами виконавчої влади, їх 

посадовими особами і громадянами. Цей правовий режим відносин робить 

громадянина набагато більш рівноправним партнером у стосунках з 

державою, її органами і посадовими особами. Саме це і властиве справді 

демократичним країнам. 

Забезпечення більшої рівноправності у стосунках людини з державою 

повинно становити стрижень сучасної адміністративної право- творчості й 

правозастосування, що потребує комплексного реформування практично усіх 

інститутів українського адміністративного права. 

Запровадження зазначених змін означатиме послідовну 

демократизацію адміністративного права. Вона пов'язана з переходом від 

традицій «владного розпорядництва» з боку державних органів до традицій 

«надання послуг» (або «обслуговування») громадянам та іншим приватним 

особам. Дефініція «послуги» акцентує увагу на виконанні саме обов'язків 

держави перед приватними особами, спрямованих на забезпечення належної 

реалізації ними своїх прав і охоронюваних законом інтересів. 

Таке розуміння повніше відповідає новій ідеології «служіння держави» 

інтересам людини. Адже «служіння» з боку виконавчої влади — це і є багато 

в чому надання її органами і службовцями різноманітних послуг. 

Відповідно пріоритетного значення набуває так звана «публічно- 

сервісна» спрямованість адміністративного права. 



При цьому важливим чинником, що зумовив відмічені особливості, 

слід визнати вироблені на сьогодні певні нові орієнтири та здійснювані 

заходи щодо системного реформування адміністративного права України. 

Нагальна необхідність такого реформування підтверджується світовим 

досвідом, який свідчить, що в період серйозних трансформацій соціально-

економічних і політико-правових систем (а наша країна нині переживає саме 

таку трансформацію) саме галузь адміністративного права потребує істотних 

перетворень і, отже, відповідного науково-теоретичного забезпечення. І це не 

випадково, оскільки адміністративне право є однією з провідних галузей 

права в кожній демократичній країні. Як, скажімо, галузь цивільного права 

виконує своєрідну системоутворюючу функцію в приватному праві, так і 

адміністративне право виконує цю функцію в сфері публічного права. 

У розвинених державах Європи у післявоєнний час демократична 

перебудова національних адміністративно-правових доктрин і законодавства 

тривала по кілька десятків років. Напевно, рекордним тут можна вважати 

приклад Великої Британії, де подібний процес, за оцінками британських 

адміністративістів, тривав майже п'ятдесят років. 

Що ж стосується України, то в перші п'ять-шість років після здобуття 

державної незалежності у розвитку адміністративного права тривав застій. 

Зокрема, дуже повільно і нерішуче оновлювалося адміністративне 

законодавство. Наприклад, окрім регулювання діяльності органів 

правоохоронної спрямованості, серед нових адміністративно-правових актів 

справді загальнодержавного характеру можна назвати хіба що прийнятий у 

1993 р. Закон України «Про державну службу». 

Лише після прийняття у 1996 р. Конституції України почали 

змінюватися на краще тенденції розвитку національного адміністративного 

права. Цьому сприяли два вирішальні фактори: по-перше, утворення 

Президентом України у 1997 р. Державної комісії з проведення в Україні 

адміністративної реформи і, головне, покладення на цю комісію завдання 

підготовки Концепції адміністративної реформи; по-друге — прийняття у 



травні того ж року Кабінетом Міністрів України рішення про створення 

Робочої групи, якій доручалися підготовка Концепції реформи 

адміністративного права України і розробка проекту Адміністративного 

кодексу України. 

Не можна не відзначити, що обидві ці події не мали аналогів в історії 

нашої країни. Особливо ж неординарним, і не тільки, мабуть, для нашої 

країни, слід вважати урядове рішення щодо розробки Концепції реформи 

адміністративного права (далі — Концепція). Це, дійсно, надзвичайно 

рідкісний випадок, коли держава офіційно ставить завдання щодо 

концептуального забезпечення реформування цілої галузі національного 

права, причому галузі фундаментальної, провідної. Відповідно до цього 

завдання в 1998 р. проект Концепції був підготовлений, у 2000 р. — 

переданий до парламенту, а в 2001 р. — розглянутий Комітетом з питань 

правової політики Верховної Ради України. 

Творчий потенціал проекту Концепції полягає насамперед у тому, що 

він спрямовує весь процес реформування адміністративного права і зусилля 

дослідників на постановку і вирішення проблем із кількох основних 

напрямів: 

- переосмислення ряду ключових науково-теоретичних засад 

адміністративного права, тобто розвиток і оновлення самої доктрини 

адміністративного права як самостійної галузі української юридичної науки; 

- суттєва зміна, оновлення або доповнення основних частин ве-

личезного масиву чинного адміністративного законодавства. 

Останнє за своїм змістом не відповідає не тільки потребам формування 

громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави, а 

й вимогам здійснення адміністративної реформи; 

-  визначення підходів до побудови внутрішньої структури 

нормативного масиву адміністративного права. 

Основні висновки проекту Концепції вже набули значного поширення, 

зокрема у навчальному процесі. Деякі ідеї вже дістали втілення у 



законотворчій практиці, насамперед, у чинному Кодексі адміністративного 

судочинства України, а також у проектах Адміністративно-процедурного 

кодексу, нового Кодексу про адміністративні проступки, нової редакції 

Закону про державну службу тощо. Водночас головна проблема полягає в 

тому, щоб в основу реформування адміністративного права покласти згадане 

вище усвідомлення його сутності, пов'язане із забезпеченням реалізації та 

захисту прав і свобод громадян. 

 



1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Адміністративне право, як і будь-яка інша галузь національного права, 

пройшло певний історичний шлях свого розвитку. 

У загальній історії становлення адміністративного права можна вести 

мову про такі основні етапи. 

1.  Виникнення науки камералістики (від нім. «kameralistik» — 

управління двірцевою казною та майном), що припадає на початок ХVIII ст. 

Основний розвиток відбувався в Німеччині. Зростання потреби у фінансах 

для утримання держави, чиновників і війська стали головними чинниками 

виникнення та розвитку наукових знань, що вивчалися камералістикою. У 

цілому ж слід зазначити, що саме камера- лістика передовсім забезпечувала 

раціональне управління державним майном. Саме ця обставина 

(управлінська) свідчить про зв'язок камералістики та сучасного 

адміністративного права 

2. Історично обумовлений поділ камералістики на «стару» (вивчала 

питання фінансів, економіки господарства) та «нову» (питання поліції, 

мануфактурної, гірничої справи та ін.), що стався у середині XVIII ст. «Нова» 

камералістика, орієнтуючись на тодішнє розуміння поліції як управління 

містом, державою, по суті займалась питаннями державного управління 

(державної політики) у різних сферах суспільного життя. 

3. Становлення поліцейського права (як галузі, призначеної 

здійснювати внутрішнє управління), родоначальником якого прийнято 

вважати французького вченого Ніколаса Даламара, який у 1722 p. у своїй 

праці «Трактат про поліцію» окреслив предмет поліцейського права, а також 

вказав групи суспільних відносин, об'єднані поліцейською діяльністю. До 

них належали релігія, охорона здоров'я, громадський порядок, торгівля, 

дорожнє господарство тощо. Отже, поліцейське право, як слушно зазначає С. 

Стеценко, трансформувавшись із «нової» камералістики, наприкінці XVIII ст. 

відігравало значну роль у регулюванні суспільних відносин у різноманітних 

внутрішніх сферах держави. 



4. Перехід до адміністративного права (друга половина XIX ст.), що 

стався під впливом буржуазних революцій (насамперед Французької 

революції 1789 p.), коли права та свободи людини були протиставлені 

всемогутності держави. Методи прямого примусу, що використовувалися 

поліцейським правом, було модифіковано на підставах верховенства права, 

ідей про те, що управління повинно базуватися на вимогах закону, з 

обов'язковим урахуванням прав і свобод громадян, що державне управління 

не може здійснюватися на власний розсуд чиновників. 

5. Новітній етап, який характеризується кардинальним переглядим 

сутності, змісту та призначення адміністративного права, переходом від 

державоцентристського призначення адміністративного права та 

людиноцентристського із акцентом на особу як основного суб'єкта 

адміністративно-правових відносин та на призначення державних органів на 

створення необхідних умов для реалізації та захисту права, свобод та 

інтересів особи. 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАтивно-правовій доктрині пропонуються 

періодизації вітчизняного адміністративного права (праці І. Б. Усенка, С. В. 

Ківалова та Л.Р. Біли-Тіунової 92006 р.) О. І. Миколенка (2010 p.), а саме 

серед основних етапів виділено: 

а) часи Київської Русі та Галицько-Волинського князівства; 

б) литовсько-польська доба: Литовський статут, Магдебурзьке 

феодальне міське право; 

в) козацько гетьманська доба; 

г) період з кінця XIX до 1917 року; 

ґ) період Української народної республіки (1917—1920 pp.); 

д) радянський період до 60-х років XX ст.; 

е) радянський період з 60-х років XX ст.; 

є) період становлення незалежної України, адміністративного права 

незалежної України. 



Отже, на сьогоднішній день адміністративне право стоїть на порозі 

кардинальних змін, відходу від традиційного для радянського та 

пострадянського періодів протягом тривалого часу погляду на його предмет 

та метод правового регулювання, від домінування «управлінської», 

«каральної» складових предмета адміністративного права й переходу не 

просто до рівноцінної, а й більш важливої його, так званої публічно- 

сервісної, складової, від акценту на «державне управління» — до 

«забезпечення пріоритету прав і свобод громадянина» (а у відповідних 

иипадках також юридичних осіб) у численних взаємовідносинах між 

суб'єктами публічного (державного та муніципального) управління і 

населенням, набуття пріоритетного значення принципу верховенства права у 

змісті адміністративного права. Фактично відбувається повернення до 

«класичних засад адміністративного права», що змістовно обгрунтовується 

співробітниками Центру політико-правових реформ та Інституту держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України із посиланням на праці фундаторів 

вітчизняної адміністративно-правової доктрини. Так, ще А. І. Єлістратов 

доводив, що предметом адміністративного права, на противагу праву 

поліцейському, є, насамперед, не адміністративна (тобто управлінська) 

діяльність, а правовідносини між правлячою владою і громадянами». Це 

повністю узгоджується й із самою назвою (етимологією) галузі права, бо 

«administration» (лат.) — керувати, управляти», «administro» (лат.) — 

«прислуговую», «допомагаю», тобто одночасно присутні у назві 

«управління» й «обслуговування» , «служіння». 

Основні пріоритети подальшого розвитку вітчизняного 

адміністративного права окреслені у Концепції адміністративної реформи в 

Україні та Проекті Концепції реформування адміністративного права, серед 

яких:  

- переосмислення ряду ключових науково-теоретичних засад 

адміністративного права, розвитку і оновлення самої доктрини 

адміністративного права як самостійної галузі української юридичної науки; 



- кардинальна зміна, оновлення або доповнення основних частин 

величезного намиву чинного адміністративного законодавства, яке, на жаль 

не відповідає потребам часу; 

- визначення підходів до побудови внутрішньої структури 

нормативного масиву адміністративного права. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Під час вивчення цієї теми важливо акцентувати увагу на тому, що 

адміністративне право має давню історію. Перші адміністративні норми 

з'явилися у правових системах античних держав Заходу, Середнього та 

Далекого Сходу (закони дванадцяти таблиць, Хаммурапі тощо). 

Свій розвиток адміністративне право починає з камеральної науки 

(наука про фінанси, економіку, господарство, управління), яка виникла в 

Австрії і Германії, і яку в часи її розвитку ще називали поліцейською наукою 

[25, с.15]. 

Становлення камералістики як науки відбулося у зв'язку з підвищеною 

необхідністю у фінансах для утримання двору (держави), чиновного апарату, 

армії тощо. Політична за своєю суттю, вона враховувала також вчення про 

економіку і про державні фінанси. Вона мала свій інструментарій вивчення 

управління, його структурну організацію і процес здійснення. На її 

теоретичних основах і виникла у XIX столітті нова наука - адміністративне 

право. 

 



2. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Джерела адміністративного права — це зовнішні форми вираження 

адміністративно-правових норм. 

Той факт, що адміністративне право регулює значну кількість 

різнорідних суспільних відносин різноманітного змісту й зумовлює 

численність джерел адміністративного права. Джерела адміністративного 

права, можна сказати, складають певну систему, в якій можна виділити: 

1) Конституцію України; 

2) Кодекс про адміністративні правопорушення України (7 грудня 

1984 p.); 

3) Кодекс адміністративного судочинства України (6 липня 2005 p.); 

4) закони України (наприклад, «Про державну службу», «Про 

звернення громадян», «Про вищу освіту», «Про об'єднання громадян», тощо); 

5) постанови та розпорядження Верховної Ради України; 

6) укази та розпорядження Президента України; 

7) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 

8) накази, інструкції керівників центральних органів виконавчої 

влади; 

9) накази керівників державних підприємств, установ, організацій]; 

10) нормативні акти місцевих рад та їх виконавчих органів (рішення, 

розпорядження); 

11) міжурядові угоди, ратифіковані Верховною Радою України; 

12) акти союзного законодавства, якщо вони не суперечать 

Конституції та законодавству України до прийняття аналогічних документів 

органами України. 

Джерельна база адміністративного права має певні особливості й 

полягають вони у тому, що: 

— наявні різноманітні та величезні за обсягом джерела 

адміністративного права у великій кількості; 



— відсутні загальні кодифіковані акти; 

— особливе місце посідають підзаконні нормативні акти, що 

видають органи публічної адміністрації. Незважаючи на загальне визнання 

необхідності та пріоритету регулювання публічної адміністрації законами, 

роль нідзаконпих нормативних актів de facto є дуже великою. 

В Україні постійно спостерігається процес систематизації 

адміністративного законодавства. 

Систематизація — це упорядкування та удосконалення нормативного 

матеріалу, приведення його у певну систему. Систематизація здійснюється у 

двох формах: інкорпорація та кодифікація. 

Інкорпорація адміністративного законодавства — зовнішня обробка 

чинного та недіючого нормативно-правового матеріалу й розташування його 

в певному порядку. Вона здійснюється з метою поліпшення пошуку 

нормативного матеріалу, наукових досліджень. Проводиться інкорпорація як 

органами держави, так і недержавними органами. Частіше її здійснюють 

інститути, комісії, вчені. 

Інкорпорація передбачає тільки об'єднання нормативних актів без їх 

змістовної обробки. Результатом інкорпорації є видання хронологічних, 

системно-предметних або предметних збірок. 

Кодифікація адміністративного законодавства — перегляд 

нормативно-правових актів з метою усунення суперечностей між ними, 

створення нових правових актів, створення кодифікованих актів'. 

Кодифікація здійснюється шляхом: а) обєднання адміністративно-иравових 

норм, що містяться в різних нормативно-правових актах, в єдиному акті; б) 

змістовної переробки цих норм; в) усунення застарілих норм; г) підновлення 

прогалин. Авторський колектив підручника з адміністративного права за заг. 

ред. Ю. П. Битяка (2010 р.) серед ознак кодифікації адміністративного 

законодавства додатково виділяють: предмет кодифікації — адміністративно-

правові норми, а не нормативно- правові акти, результат — нові (єдині, 

юридично та логічно завершені, узгоджені усередині і за змістом) комплексні 



акти, офіційний характер. Для адміністративного законодавства характерна 

часткова кодифікація, оскільки протягом довгого часу кодифікації підлягали 

лише адміністративно-деліктні норми. Так, у 1927 р. був прийнятий 

Адміністративний кодекс, у 1980 р. — Основи законодавства СРСР та 

союзних республік про адміністративні правопорушення, у 1984 р. — Кодекс 

про адміністративні правопорушення, у 1991 р. — Митний кодекс України, 

2002 р. — новий Митний кодекс України, у 2005 р. — Кодекс 

адміністративного судочинства України. Отже, на сьогоднішній день 

кодифіковані адміністративно-деліктні та адміністративно-судочинські 

норми, всі інші містяться в численних нормативно-правових актах різної 

юридичної сили. 

Проте зараз ведеться робота з упорядкування законодавства, 

пропонується провести повну (т. з. В. Б. Авер'янова) кодифікацію 

адміністративно-правових норм і створити Адміністративний кодекс України 

як сукупність кількох «кодексів», «томів», «книг», серед яких будуть Кодекс 

України про адміністративні проступки, Адміністративно-процедурний 

кодекс, Кодекс поведінки державних службовців та ін. Окрім того, 

інтенсивно ведеться робота у напрямі підготовки нового кодифікованого 

адміністративно-деліктного акта, вже підготовлено проект Кодексу України 

про адміністративні проступки (різні варіанти назви), проект Концепції 

реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні. Отже, 

планується кодифікувати у більшості своїй переважно процесуальні норми. 

Що ж до матеріальних, вони і надалі будуть залишатися у численних актах, 

що зумовлене неможливістю об'єктивного характеру для проведення їх 

кодифікації, враховуючи те, іцо адміністративне право регулює досить 

широке коло суспільних відносин, його норми розміщені у численних, різних 

за юридичною силою правових актах, нормотворчими повноваженнями 

наділене широке коло суб'єктів, нормотворчість відрізняється у зазначеній 

сфері підвищеною динамічністю. 

 



ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Джерелами адміністративного права є прийняті уповноваженими 

органами акти правотворчості, які цілком складаються з адміністративно - 

правових норм чи містять хоча б одну з таких норм.  

Особливістю адміністративного права є різноманітність і значна 

кількість його джерел. Це обумовлено тим, що нормами зазначеної галузі 

регламентується широке коло суспільних відносин. Разом з тим, джерела 

адміністративного права складають систему логічно й послідовно розміщених 

актів, оскільки всі вони спів опорядковані. Спів порядкування  джерел 

виражається в наступному: 1) всі вони ґрунтуються на нормах Конституції і 

законів України, які мають вищу юридичну силу; 2) джерела — нормативні акти 

органів виконавчої влади усіх ланок слугують юридичною базою для джерел 

— нормативних актів, які приймають нижчі органи виконавчої влади; 3) 

джерела — нормативні акти вищих органів виконавчої влади характеризуются 

більшим масштабом дії, ніж аналогічні акти нижчих органів; 4) джерела — 

нормативні акти галузевого (відомчого) характеру ґрунтуються на джерелах 

загального характеру.  

 



3. СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА З ІНШИМИ 

ГАЛУЗЯМИ ПРАВА; 

Конституційні норми є основоположними, базовими для 

адміністративного права, в сфері якого вони знаходять свою конкретизацію, 

практичне втілення. Спостерігаються відмінності у методі правового 

регулювання. Конституційне право регулює відносини, які перебувають у 

статичному стані. Адміністративне право — регулює відносини ті самі, але в 

їх розвитку, у стані реалізації. За допомогою норм конституційного права 

закладаються основи правового статусу суб'єктів адміністративного права, на 

ститу цій ного права закріплюються окремі загальні принципи публічного 

адміністрування, які конкретизуються в адміністративно-правових нормах. 

 Адміністративне та трудове право. Зближує правові галузі, 

нерівноправність статусу суб'єктів їх правовідносин: одна сторона наділена 

владно-організаційними повноваженнями щодо іншої. Отже, методи 

правового регулювання адміністративно-правових та трудових відносин є 

тотожними. Розбіжності спостерігаються у предметах правового 

регулювання. Трудове право регулює трудові відносини учасників, тобто 

відносини трудового процесу. Адміністративне право — управлінські та 

публічно-сервісні аспекти трудової діяльності, тобто управління та 

організацію трудового процесу. Норми трудового права визначають статус 

службовців як учасників трудового процесу, а норми адміністративного 

права — публічно-службові відносини. Окрім того, за допомогою інституту 

адміністративної відповідальності забезпечується охорона трудових 

правовідносин. 

 Адміністративне та фінансове право. Спостерігається схожість у 

методах правового регулювання й розбіжність у предметах правового 

регулювання. Фінансове право регулює відносини, які складаються у процесі 

мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання коштів, що становлять 

національний дохід держави. Адміністративне ж право регулює державні 



процедурні правила розв'язання фінансових справ, організаційні структури, 

форми фінансових відносин тощо. 

Таким чином, фінансове право регулює відносини щодо розподілу 

фінансів, а адміністративне право — організаційні питання роботи 

фінансових органів, тобто фінансове право регулює фінансові відносини як 

особливий різновид економічних відносин, а адміністративне право — 

управлінські та публічно-сервісні відносини в галузі фінансів. 

 Адміністративне право та цивільне право. Галузі різняться 

характером інтересу, що лежить в основі тих або інших правовідносин. Якщо 

переважає публічний інтерес, правовідносини належать до публічного права, 

якщо приватний — до приватного права. Адміністративне право — складова 

публічного права, цивільне право — приватного права. Спостерігається деяка 

схожість у предметі правового регулювання, оскільки обидві галузі 

регулюють відносини майнового характеру. Проте норми адміністративного 

права регулюють відносини майнового характеру з управління державним 

майном, адміністративно-правову діяльність з організаційно-владного 

розпорядження майном. Більш суттєві розбіжності спостерігаються у 

методах правового регулювання. Сторони цивільно-правових відносин 

рівноправні, сторони адміністративно-правових відносин підпорядковані 

одна одній (відносини,пов’язані з приватизацією майна, що знаходиться у 

державній власності, відносини, пов'язані з управлінням державним майном). 

Спостерігається зв'язок галузей права взаємодоповнюючого характеру (щодо 

регулювання кредитних, зовнішньоекономічних відносин тощо). Норми 

адміністративного права можуть дещо обмежувати дію норм цивільного 

права (наприклад, щодо розрахунку орендної плати за державне майно). 

5. Адміністративне право та сімейне право. Незважаючи на те, що 

більшість сімейних, шлюбних відносин входить до сфери приватно-

правового (зокрема цивільно-правового, сімейного-правового) регулювання, 

певна їх частина —предмет адміністративно-правового регулювання 



(державна реєстрація актів цивільного стану, функціонування органів опіки 

та піклування, ведення централізованих обліків тощо). 

6. Адміністративне право та земельне, аграрне, природно- 

ресурсове, митне, податкове, інформаційне, транспортне право тощо. 

Співвідношення полягає в тому, що значна частина відносин, які 

регулюються нормами зазначених галузей, регулюється нормами 

адміністративного права і притаманними йому методами. Ці галузі можна 

розглядати як предметні галузі права, які містять у собі адміністративно-

правову складову. Остання у кожному випадку є специфічною, але загальним 

є те, що вона стосується правового регулювання публічної адміністрації 

(реалізації виконавчої влади) у відповідній сфері. Так, наприклад, у 

земельному праві адміністративно-правова складова формуються із норм, які 

регулюють діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони та контролю 

за використанням земель, ведення земельного кадастру, притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства 

тощо. 

Окрім того, охоронна функція вищезазначених галузей реалізується 

переважно за допомогою інституту адміністративної відповідальності« 

7. Адміністративне права та кримінальне право. Тісним є зв'язок 

між двома галузями публічного права через взаємодію інститутів 

адміністративної та кримінальної відповідальності (норма може бути 

профілактичним засобом щодо злочинів, існують суміжні протиправні 

діяння, відбувається перерозподіл протиправних діянь між 

адміністративними проступками, злочинами і обґрунтуванням доцільності 

запровадження кримінальних проступків). Окрім того, кримінальне право 

запроваджує специфічний режим охорони відносин у сфері публічного 

адміністрування. Зв’язок простежується і у процесі декриміналізації 

суспільних відносин та заходів державного регулювання на вчинення 

протиправних діянь, 



Погоджуючись із авторами Академічного курсу з адміністративного 

права (2007 p.), враховуючи те, що основу предмета адміністративного права 

утворюють відносини, що виникають у зв'язку з організацією виконання 

правових приписів суб'єктами публічної адміністрації, слід констатувати, що 

немає жодної галузі права, яка б не була тісно пов'язана з адміністративним 

правом. Саме у цьому і полягає значення галузі адміністративного права у 

правовій системі. Враховуючи модифікаційні процеси, пов'язані з предметом 

і методом адміністративного права, зв'язок останнього з іншими галузями (в 

т. ч. новітніми) стає ще тіснішим. 

8. Не варто забувати і про зв'язок адміністративного права із 

теорією держави і права. При цьому варто вести розмову про «базове» 

значення теорії держави і права для адміністративного права як галузі права, 

галузевої науки, навчальної дисципліни. Предметом теорії держави і права є 

основні загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування 

державних і правових явищ; теорія держави і права — узагальнююча і 

спрямовуюча наука, вона є базою для адмінітративного права, спираючись на 

досягнення якої адміністративне право регулює специфічний різновид 

суспільних відносин (галузь права), досліджує проблематику галузевого 

змісту (як юридична наука), зв’язок теорії держави і права з 

адміністративним правом як галузевою юридичною наукою знаходить прояв 

у: а) теорія держави і права є узагальнюючою, загальнотеоретичною, базовою 

щодо адміністративно- правової науки (адміністративного права як галузі 

вітчизняної юридичної науки); б) теорія держави і права використовує данні і 

висновки адміністративного права як галузі вітчизняної юридичної науки з 

метою ґрунтовних загальнотеоретичних узагальнень; в) теорія держави і 

права досліджує основні закономірності розвитку держави і права в цілому, 

адміністративне право — складові елементи; г) теорія держави і права 

виробляє загальні поняття, принципи, на які спирається наука 

«дміністративного права. Зв'язок теорії держави і права й адміністративного 

права як науки є взаємним (останнє спирається на здобутки теорії держави і 



права, теорія ж держави і права, у свою чергу, здобутки у дослідженні 

адміністративного права використовує як конкретний матеріал для широких 

узагальнень та поглиблення змісту тих або інших загальних понять і 

уявлень). 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

З'ясування співвідношення адміністративного права з іншими, 

суміжними правовими галузями, відіграє значну роль для уточнення його 

соціальної природи і призначення, особливостей змісту, а також визначення 

місця у правовій системі.   Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, 

виражену в його предметі і методі, тісно взаємодіє практично з усіма 

існуючими галузями права. Характеризуючи цю взаємодію, треба мати на 

увазі, що воно охоплює своїм регулятивним впливом найрізноманітніші 

сфери державного і суспільного життя.   Зрозуміло, що державно-

управлінська діяльність перебуває під прямим впливом процесів, які 

відбуваються у суспільстві, і насамперед, у галузі економіки. Вони неминуче 

позначаються на змісті адміністративного права і характер адміністративно-

правового регулювання.   У той же час не можна ігнорувати той факт, що 

скорочення державного сектору (особливо у сфері економіки) за рахунок 

приватизації і акціонування різних об'єктів, спричинило їх "вихід" з-під 

прямого управлінського впливу з боку суб'єктів державного управління. 

Проте, це не означає відмову від адміністративно-правового регулювання 

управлінських відносин у цілому.   За цих умов змінюється юридичний 

статус структур, які раніше знаходились в організаційному підпорядкуванні 

численних органів управління галузевого, міжгалузевого, територіального та 

іншого характеру. Відповідним чином змінюються форми і методи 

державного управління, зокрема, зростає роль регіональних регуляторів 

відносин; посилюється значущість норм-програм, рекомендаційних норм, 

адміністративно-правових дозволень; "виходить" на пріоритетні позиції 

управлінська діяльність контрольно-наглядового і правоохоронного 



характеру; частіше використовуються регулюючі можливості 

адміністративних договорів. Отже, адміністративне право, змінюючи свій 

зміст, залишається в ролі одного з найнеобхідніших у ринкових умовах 

регуляторів суспільних відносин. 



4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЯК ГАЛУЗЬ 

ПРАВОВОЇ НАУКИ ТА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Адміністративне право як галузь права є однією з провідних галузей 

права України і належить до фундаментальних галузей права. Це сукупність 

правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час 

забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного і самоврядного 

управління в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного 

розвитку та охорони громадського порядку. 

Адміністративне право як навчальна дисципліна є обов'язковою у 

навчальних планах при підготовці майбутніх юристів. Слід зазначити, що як 

навчальна дисципліна, адміністративне право — більш широка категорія, ніж 

галузь права, тому що вона не лише вивчає питання правових норм, а й 

формує цілісну теоретичну абстраговану модель адміністративно-правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. До цієї моделі входять такі 

складові, як правові відносини, суб'єкти адміністративного права, способи 

забезпечення законності й дисципліни, механізм адмінісгративно-правового 

регулювання тощо. 

Адміністративне право не завжди було обов'язковим для вивчення 

майбутніми юристами. Так, у радянський період існування нашої держави 

було два періоди, коли адміністративне право не викладалося взагалі в 

юридичних навчальних закладах, а саме: 1917—1921 рр. та 1928—1938 рр. 

Це, передусім, зумовлювалося ідеологічними причинами, специфікою тих 

часів. Прийнято було вважати, що адміністративне право вивчало правові 

стосунки між державою (владою) та громадянином, воно не могло існувати, 

оскільки в радянському суспільстві не було суперечностей між владою та 

населенням. Так звана «реабілітація» адміністративного права як навчальної 

дисципліни відбулася після відомої 1-ї Всесоюзної наради з питань науки 

радянської держави і права у 1938 р. 



На сьогоднішній день адміністративне право як навчальна дисципліна з 

позицій педагогічної доцільності поділяється на Загальну та Особливу 

частини. Останнім часом намітилася тенденція до виокремлення навчальної 

дисципліни «Адміністративний процес», а також ряду спецкурсів (наприклад, 

«Адміністративна відповідальність», «Адміністративно-юрисдикційна 

діяльність», «Адміністративний (судовий) процес» тощо). Метою викладення 

адміністративного права є формування у студентів навичок застосування 

чинного адміністративного законодавства, тлумачення норм 

адміністративного права, оволодіння способами правової кваліфікації 

конкретних юридичних фактів. 

Цікавим виглядає місце і роль адміністративного права як навчальної 

дисципліни в системі юридичних навчальних дисциплін. Предмет 

адміністративного права є досить об'ємним, охоплює значний обсяг відносин 

і, відповідно, в адміністративному праві існує багато нормативних моделей 

таких відносин. Це, у свою чергу, обумовлює існування значної кількості 

навчальних дисциплін, які є похідними від адміністративного права або ж 

містять адміністративно-правову складову (остання виділена групою вчених-

адміністративістів після узагальнення результатів дослідження проблем 

викладання дисциплін адміністративно-правового циклу в Україні й 

оприлюднена під час науково-практичної конференції «Вища юридична 

школа в Україні: виклики сьогодення» (5 червня 2010 р., м. Алушта). Можна 

вести мову про вивчення студентами в Україні: по-перше, навчальної 

дисципліни «Адміністративне право», по-друге, навчальних дисциплін 

адміністративно-правового циклу, побудованих на окремих інститутах 

адміністративного права (наприклад, «Публічне адміністрування», 

«Державна служба» (службове право) тощо), або ж на підгалузях (наприклад, 

«Митне право, Податкове право», «Адміністративно-деліктне право» тощо), 

для яких характерним є те, що предмет правового регулювання відповідних 

підгалузей повністю або в основному охоплюється предметом 

адміністративного права. По-третє, існує значна кількість навчальних 



дисциплін, які містять адміністративно-правову складову, які також 

підлягають вивченню. До таких варто віднести навчальні дисципліни, іцо 

відповідають предметним галузям (наприклад, трудове, аграрне, земельне, 

господарське, екологічне, транспортне право тощо). Так, наприклад, у змісті 

навчальної дисципліни «Аграрне право» є значна кількість матеріалу, 

присвяченого діяльності центрального органу виконавчої влади, 

різноманітних місцевих органів виконавчої влади, які функціонують у 

відповідній сфері суспільних відносин. Фактично в галузях права з 

адміністративно-правовою складовою, а відтак і у відповідних навчальних 

дисциплінах відображаються основні інститути адміністративного права з 

урахуванням специфіки їх функціонування у відповідній предметній сфері. 

По-четверте, існують навчальні дисципліни, які мають комплексний 

зміст, у якому має місце і адміністративно-правова складова. Так, наприклад, 

навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» містить 

значну адміністративно-правову складову, оскільки переважна більшість 

правоохоронних органів в Україні є органами виконавчої влади, а їх 

діяльність має публічно-адміністративний характер. Навчальний матеріал 

про правовий статус цих органів, їх компетенцію тощо і утворює 

адміністративно-правову складову. Адміністративно-правова складова 

навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні» присвячена питанням 

повноважень Міністерства юстиції України у сфері регулювання 

нотаріальної діяльності та контролю за нею, а дисципліни «Муніципальне 

право» — організації та правовому статусу органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, їх системи, організації та 

підпорядкування. 

У сучасних умовах підготовки юристів до навчальних дисциплін, що 

включають адміністративно-правову складову, пропонують дисципліни, які 

відповідають наступними вимогами: а) у навчальному матеріалі 

використовується інформація про окремі інститути адміністративного права; 

б) зосереджується увага на владній діяльності органів виконавчої влади та 



органів місцевого самоврядування у певній сфері; в) зосереджується увага на 

внутрішньоорганізаційній діяльності державних органів. 

Окрім того, у спеціальних ВНЗ (переважно системи МВС України, 

Державної митної служби України, Державної податкової служби України 

тощо) характерним є поглиблене вивчення адміністративно- правової 

складової у навчальних дисциплінах спеціалізації (наприклад, 

«Юрисдикційна діяльність митних органів», «Адміністративна діяльність 

органів внутрішніх справ», «Забезпечення прав людини у правоохоронній 

діяльності» тощо). Однак у будь-якому випадку базовою навчальною 

дисципліною і серед навчальних дисциплін адміністративно-правового 

циклу, і серед навчальних дисциплін із адміні- стративно-правовою 

складовою є навчальна дисципліна «Адміністративне право». 

Адміністративне право як правнича наука — це складова частина 

юридичної науки. Це система поглядів, ідей, уявлень про адміністративне 

законодавство, публічне управління, реформування й тенденції розвитку 

адміністративного права, його принципи, про адміністративне право 

зарубіжних країн. Як наука адміністративне право є ширшою категорією, ніж 

галузь права та навчальна дисципліна, тому що вона вивчає такі питання, які 

не входять у поняття галузі адміністративного права і не вивчаються в курсі 

зазначеної навчальної дисципліни, зокрема: перспективи реформування 

сучасного адміністративного права; співвідношення адміністративно-

правових інститутів; взаємозв'язок адміністративного права з іншими 

юридичними та неюридичними (управління, державне управління, 

політологія, соціологія) науками; використання досягнень закордонної 

адміністративно-правової науки тощо. 

Головне призначення науки адміністративного права, як слушно 

зазначають автори Академічного курсу з адміністративного права, полягає у 

розробці наукових висновків, рекомендацій і пропозицій щодо 

вдосконалення та посилення ефективності діючих адміністративно-правових 

норм і відповідних правових інститутів, що, врешті-решт, безпосередньо 



впливає на їх ефективність публічно-управлінської діяльності. Саме в цьому і 

полягає вплив адміністративно-правової науки на розвиток 

адміністративного права як галузі права. 

Розвиток вітчизняної адміністративно-правової науки дещо 

відрізняється від інших галузевих напрямків правової доктрини й 

характеризується певною етапністю. Авторський колектив підручника з 

адміністративного права за заг. ред. ІО. ГІ. Битяка (2010 р.), розглядаючи 

розвиток науки адміністративного права на загальному тлі розвитку держави 

і права, виокремлює кілька періодів: перші роки радянської влади 

(дослідження питань адміністративного права з урахуванням наукових 

положень, сформованих у дореволюційний час, з фрагментарним акцентом 

на діяльність державного апарату того часу), 1922— 1929 рр. («активізація 

доктринальних досліджень, зародження фундаменту» вітчизняної 

«оновленої» адміністративно-правової науки), 1930—1936 рр. (криза у 

розвитку адміністративно-правової доктрини, дослідження не здійснювалися, 

відповідна навчальна дисципліна не викладалася), 1936 (1938)—1941 рр. 

(відновлення розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки, 

активізація підготовки вчених-адміністративістів, визначення пріоритетних 

завдань вітчизняної адміністративно-правової науки), воєнні роки (1941—

1945 рр.) з розробкою проблем, викликаних умовами воєнного часу, 1946—

90-ті роки XX ст. (інтенсивний розвиток науки адміністративного права, 

дослідження різних аспектів державного управління, адміністративної 

відповідальності з урахуванням реалій часу, зосередження уваги вчених на 

проблемах підготовки єдиного законодавчого акту з адміністративного 

права), новітній етап з початку XXI ст. і до цього часу (перегляд змісту 

призначення адміністративного права, зосередження уваги на формуванні 

оновленої доктринальної бази для адміністративно-правової нормотворчості 

щодо врегулювання відносин приватних осіб із суб'єктами публічної 

адміністрації, «сервісно-обслуговуючого» призначення діяльності останніх, 

забезпечення реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів 



приватних осіб у публічному секторі, наближення адміністративного права та 

законодавства до європейських аналогів тощо). Реформаційні процеси у 

державі (в т. ч. й адміністративна реформа) вимагають дотримання принципу 

науковості, повинні ґрунтуватися на оновленій науковій (адекватній вимогам 

часу) базі, що істотно підвищує роль науки адміністративного права в 

сучасних умовах. Саме протягом останніх років істотно збільшилася 

кількість наукових, науково-практичних заходів (в т. ч. із залученням 

іноземних вчених- адміністративістів, юристів-практиків), урізноманітнилася 

тематика наукових робіт (в т. ч. й на рівні дисертаційних досліджень), 

розширилася географія апробації та репрезентативності результатів, 

з'явилося чимало концептуальних документів (Концепція адміністративної 

реформи в Україні, Концепція реформи адміністративного права України 

тощо) із окресленням пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної 

адміністративно-правової науки, що особливо актуалізується в період 

чергового етапу державотворчого та правотворчого процесів. 

Підтримуючи С. Г. Стеценка, можна вважати, що основними зав-

даннями науки адміністративного права є: 

 - створення нової доктрини українського адміністративного права з 

урахуванням демократичних перетворень, що відбуваються в державі; 

- виявлення проблем адміністративного права та формулювання 

пропозицій з їх усунення; 

 - тлумачення адміністративно-правових норм; 

 - пошук нових способів забезпечення законності та дисципліни у 

діяльності публічної адміністрації; 

 - реформування системи органів виконавчої влади з метою огіти- 

мізувати її відповідно до потреб суспільного життя; 

 - розроблення нових понять і принципів, спрямованих на вдосконалення 

діяльності публічної адміністрації тощо. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 



У загальному адміністративному праві розкриваються витоки та 

основні етапи розвитку адміністративного права, його місце в системі 

вітчизняного права, основоположні інститути, джерела, форми і методи 

адміністративного права, адміністративні процедури тощо. Особлива частина 

поєднує в собі спеціальні інститути та підгалузі, перші в свою чергу 

поділяються за критерієм основних функцій права (регулятивної та 

охоронної) на адміністративно-правове регулювання й адміністративно-

правовий захист прав свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб у галузях і сферах суспільного життя. До спеціального 

адміністративного права належать підгалузі адміністративного права, які у 

вишах викладаються як самостійні навчальні дисципліни (наприклад, митне, 

податкове, муніципальне право). 

Отже, адміністративне право як навчальна дисципліна – це 

систематизований відповідно до навчальної програми курс, який 

викладається в юридичних навчальних закладах з метою оволодіння 

майбутніми юристами, іншими зацікавленими особами системою 

теоретичних й науково-прикладних знань щодо норм, принципів, засобів та 

інших інститутів адміністративного права, а також вміннями й навичками 

практичного застосування таких знань. 

 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства в оцінці 

адміністративного права треба спиратися на нове ставлення до місця і ролі 

держави у громадянському суспільстві. Конституція України у ст. З 

проголошує головним обов'язком держави утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, а також встановлює принцип, згідно з яким 

саме ці права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, а вона відповідає перед людиною за свою діяльність. Ця 

конституційна формула означає підпорядкування усіх державних і правових 

інститутів суспільства потребам реалізації та захисту прав людини, їх (прав) 

пріоритетність перед іншими цінностями демократичної, соціальної, правової 

держави. Відтак головними характеристиками у розумінні адміністративного 

права мають стати не «управлінська», а тим більше «каральна» його функції, 

а такі нові функції, як правозабезпечувальна (яка пов'язана із забезпеченням 

реалізації прав і свобод людини) і правозахисна (яка пов'язана із захистом 

порушених прав). Саме дві останні функції найповніше відтворюють 

справжнє суспільне призначення адміністративного права. 

Отже, метою адміністративного права має стати саме закріплення таких 

форм і напрямів діяльності органів виконавчої влади, їх посадових осіб, які б 

забезпечували функціонування різних публічно-правових відносин на 

засадах непорушності конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Такий правовий стандарт взаємовідносин органів виконавчої влади і 

громадян повинен виходити зі статусу людини як суб'єкта, перед яким 

виконавча влада відповідальна за свою діяльність. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

Прочитана вам лекція мала за мету спрямувати ваші знання, отримані 

під час вивчення курсів «Теорія держави та права» у площину 

адміністративно-правових відносин. Тому вам слід під час підготовки поряд з 

базовими підручниками з адміністративного права, користуватися 

підручниками з теорії держави та права. 

Для поглибленого вивчення теми слід звертатися до наукової 

бібліотеки університету, Інтернет-ресурсів бібліотеки Вернадського та 

інших.  

Бажаю вам успіхів! 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Головною метою лекції є: вивчення адміністративного 

правопорушення як центральної категорії адміністративної відповідальності, 

визначення співвідношення понять: делікт – правопорушення – проступок, 

ознак правопорушення, особливостей юридичного складу. 

 



ВСТУП 

Сьогоднішня лекція продовжує курс адміністративної відповідальності, 

як важливої складової сучасного предмету адміністративного права. Без 

належного вивчення питань лекції вам буде дуже важко засвоїти наступні 

теми курсу, зокрема особливої частини. 

Протиправна поведінка є антиподом правової поведінки. 

Протиправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується 

порушенням норм права. Одним із видів такої поведінки і є правопорушення. 

Кожне правопорушення – конкретне, оскільки його чинить конкретний 

індивідуальний або колективний суб’єкт у певний час, у певному місці. 

Правопорушення є посяганням не на закон, а на ті умови, які породили 

цей закон, на ті суспільні інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті 

суспільні відносини, які закріплюються і охороняються ним (правопорядок). 

Отже, для успішного сприйняття питань лекції налаштуйтеся на 

інтенсивну працю. 



І. Поняття адміністративного правопорушення за законодавством 

України 

 

Поняття адміністративного правопорушення закріплено у ст. 9 КУпАП. Відповідно до цієї 

норми адміністративним правопорушенням (проступком) визначається протиправна винна 

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність
1
. 

Як видно з цього визначення, адміністративному правопорушенню властиві такі 

загальноправові ознаки: 

- це дія чи бездіяльність, тобто діяння, а не думки, бажання чи інші подібні 

прояви психічної діяльності людей. Це акт вольової поведінки. Він вміщує в собі два 

аспекти поведінки: діяльність чи бездіяльність. Дія – це активне невиконання обов’язків, 

законних вимог, а також порушення заборони (наприклад, порушення правил полювання, 

невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу). 

Бездіяльність – це пасивне невиконання обов’язків (наприклад, невиконання правил 

пожежної безпеки, невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за 

ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного 

маку). Часто одні й ті самі обов’язки можуть бути порушені як дією, так і бездіяльністю 

(наприклад, порушення правил охорони водних ресурсів). 

- антигромадська спрямованість (цю ознаку дехто ототожнює з суспільною 

небезпекою або суспільною шкідливістю). 

- протиправність (подібне діяння завжди посягає на загальнообов’язкові 

правила, встановлені тим чи іншим нормативним актом. Ці нормативно-правові акти 

можуть належать не тільки до адміністративного права, але й до інших галузей права. 

Принципово, що дотримання відповідних норм охороняється заходами адміністративної 

відповідальності. Це, крім адміністративного, можуть бути норми конституційного, 

фінансового, цивільного, трудового та інших галузей права. Так, при безбілетному проїзді 

не виконується угода перевезення, при ухиленні від оплати податку – норми фінансового, 

податкового права. Дія, яка не є протиправною, не може утворювати адміністративного 

                                           

1
 Кодекс України про адміністративні правопорушення. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

 



правопорушення і тягти за собою адміністративну відповідальність. 

- винуватість (у деяких вчених винність) визначає, що діяння скоєне умисно або 

з необережності. Наявність вини – обов’язкова ознака адміністративного правопорушення, 

відсутність вини виключає визнання дії адміністративним правопорушенням, у тому числі 

за його формальної протиправності. Наприклад, неосудний громадянин порушує правила, 

установлені для пішоходів. 

- адміністративна караність (подібне протиправне, винне діяння буде визнане 

адміністративним проступком тільки тоді, коли за його вчинення законодавством 

передбачено адміністративну відповідальність). 

Крім цього, адміністративним правопорушенням властивий ще цілий ряд характерних 

ознак, які утворюють їх юридичні склади. 

Слід зауважити, що залежно від юридичних властивостей розрізняють ознаки як такі, що 

мають юридичне значення, і які такого значення не мають (наприклад, зріст, захоплення 

особи, яка вчинила дрібне хуліганство). У свою чергу юридично значущі ознаки можуть 

входити до юридичного складу правопорушення (так звані конструктивні ознаки), інші ж 

з них до складу не входять (наприклад, обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

відповідальність). 

Ознаки адміністративного правопорушення слід відокремлювати від його юридичного 

складу. Розуміння цього питання має не стільки теоретичне, скільки практичне значення. 

За наявності всіх ознак може бути відсутнім склад адміністративного правопорушення, що 

виключає законність притягнення до адміністративної відповідальності. Наприклад, 

порушення правил дорожнього руху особою, яка не досягла 16-річного віку, свідчить про 

скоєння ним адміністративного правопорушення, але ця особа не підлягає 

адміністративній відповідальності
2
. Тому що в її діях немає складу адміністративного 

правопорушення, суб’єктом його визнаються особи, які досягли на момент скоєння 

адміністративного правопорушення 16-річного віку. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

                                           

2
 Мінка Т.П. Особливості правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства за законодавством України // Науковий вісник 

Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 

Дніпропетровськ, 2000. – № 2. – С. 84–90. 

 



Адміністративним правопорушенням (проступком) визначається 

протиправна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає 

на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 

на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено 

адміністративну відповідальність. Сучасні вчені-адміністративісти 

пропонують розмежовувати поняття проступку і правопорушення. 

 



ІІ. Юридичний склад адміністративного правопорушення 

 

Поняття складу адміністративного правопорушення. Вчення про склад 

правопорушення є одним із центральних у адміністративно-правовій науці і 

має велике практичне значення. 

По-перше, воно сприяє виявленню найбільш істотних ознак 

антигромадських діянь, їхньому розмежуванню і встановленню справедливих 

санкцій; 

по-друге, допомагає правовим органам правильно кваліфікувати 

правопорушення й обирати адекватні їм заходи впливу; 

по-третє, дозволяє зрозуміти закон, допомагає навчанню юристів і 

правовому вихованню громадян. 

Так що ж таке склад проступку? Як він співвідноситься із самим 

правопорушенням? 

Адміністративне правопорушення – це конкретне діяння (факт, 

явище, подія), що відбулося (мало місце) у реальній дійсності. 

Склад адміністративного правопорушення – це абстрактний опис 

діяння (події, факту, явища). Такий опис являє собою фіксацію в законі 

найбільш типових, що частіше за все трапляються, характерних ознак 

проступку. Це опис ще не зробленого, а тільки передбачуваного або 

можливого діяння. 

Таким чином, під складом адміністративного правопорушення розуміється встановлена 

адміністративним законодавством сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, за 

наявності яких діяння вважається адміністративним правопорушенням. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення визнає 

відсутність у діянні складу (сукупності суб'єктивних і об'єктивних ознак) 



адміністративного правопорушення як обставини, що виключає провадження 

у справах про адміністративні правопорушення. Це рівнозначно визнанню 

того, що діяння без таких ознак не є проступком. 

Так, п. 1 ст. 247 КУпАП (обставини, що виключають провадження в 

справі про адміністративне правопорушення) визначає, що провадження у 

справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а 

розпочате підлягає закриттю в разі відсутності події і складу 

адміністративного правопорушення. 

Щодо цього виникає питання: скільки ознак у правопорушення, які ці 

ознаки за своїми юридичними властивостями, які з них є обов'язковими для 

визнання діяння адміністративним проступком, тобто утворюють його склад. 

Цілком очевидно, що кожне конкретне правопорушення має величезну 

кількість ознак, що виділяють його із загальної маси проступків і роблять 

особливим, специфічним явищем реальної дійсності. 

За своїми юридичними властивостями ці ознаки поділяються на: 

а) які мають юридичне значення (юридично значущі); 

б) які не мають юридичного значення (юридично незначущі). 

Наприклад: при учиненні дрібного розкрадання (ст. 51 КУпАП) 

вартість викраденого має юридичне значення, а зріст правопорушника, його 

стать, комплекція, родинний стан, матеріальний стан тощо такого значення 

не мають, тобто друга ознака юридично незначуща. 

Юридично знащучі ознаки у свою чергу поділяються на дві групи: 

по-перше, ознаки, які входять до складу проступку (описані в законі) 

або конструктивні ознаки; 

по-друге, ознаки, які не входять до складу проступку. 

До другої належать обставини, що пом'якшують (ст. 34), обтяжують 



(ст. 35), виключають (ст. 17) відповідальність тощо. 

Наявність у діянні конструктивних (які утворюють склад) ознак і 

робить те або інше діяння адміністративним правопорушенням. Більш того, 

реальне діяння тільки тоді вважається проступком, коли воно містить всі 

ознаки складу (відсутність хоча б однієї з них означає відсутність складу в 

цілому). Всі інші його ознаки на таку кваліфікацію не впливають. 

Як випливає з дефініції (визначення) складу, ці ознаки повинні бути 

закріплені (описані) у законі. 

Засіб, за допомогою якого зазначені ознаки зафіксовані в законі, має 

важливе значення для розуміння сутності складу адміністративного 

правопорушення. 

Існує, як мінімум, дві точки зору на дану проблему. 

Відповідно до першої, ознаки складу проступку закріплюються в 

статтях Особливої частини КУпАП. Дана точка зору вважається 

помилковою, виходячи з таких підстав. 

По-перше, вона ґрунтується на ототожненні статті Особливої частини 

з нормою закону, що визначає склад проступку. Варто зауважити, що 

проблема співвідношення норми права і статті нормативного акта давно 

привертає увагу вчених-юристів. Тут найбільш плідними виявилися 

дослідження представників кримінального права. З їхніми висновками про 

те, що стаття закону може бути частиною норми, а норма може міститися в 

ряді статей і навіть у ряді законодавчих актів, оскільки норма – це правило, а 

стаття законодавчого акта – лише форма викладу думки законодавця і форма 

вираження його державної волі, важко не погодитися. 

По-друге, аналіз Особливої частини КУпАП показує, що диспозиції 

будь-якої статті не містять повного переліку всіх ознак складу. Наприклад, у 

них немає вказівок на вік правопорушника, його осудність, намір і т. п. Ці 



ознаки, будучи загальними для всіх адміністративних правопорушень, 

закріплюються нормами Загальної частини КУпАП. 

Відповідно до другої точки зору, адміністративно-правова норма, що 

закріплює склад проступку, синтезується з положень Загальної й Особливої 

частин КУпАП. Загальна частина закріплює ознаки, що є обов'язковими для 

будь-якого проступку (вік, за досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність; форми вини), і в статтях Особливої частини не фігурують. 

Особлива частина закріплює конкретні (особливі) ознаки адміністративних 

правопорушень. Таке ―розчленування‖ адміністративно-правової норми за 

статтями Загальної й Особливої частин здійснено з єдиною метою: щоб 

десятки разів не повторювати загальні ознаки при визначенні діяння 

адміністративного правопорушення. 

Наприклад, ст. 148 КУпАП застерігає: ―Пошкодження таксофонів – 

тягне за собою накладення штрафу‖. Ця стаття означає, якщо осудна особа, 

яка досягла 16 років, умисно пошкоджує телефон-автомат, то компетентний 

орган вправі накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу. 

Отже, відповідно до цієї точки зору, з'ясування складу будь-якого 

адміністративного правопорушення в обов'язковому порядку містить аналіз 

статей Загальної й Особливої частин КУпАП. 

Саме ця точка зору, на нашу думку, щонайкраще відповідає 

сьогоднішнім потребам науки і практики. 

Усі ознаки складу адміністративного правопорушення взаємопов'язані і 

взаємозалежні, тобто їхня сукупність являє собою цілісне системне 

утворення. Візьмемо для прикладу дрібне розкрадання (ст. 51 КУпАП). Самі 

по собі такі його ознаки, як державне або колективне майно, намір, 

досягнення 16-річного віку тощо, взяті як окремо, так і в сукупності, нічого 

вартого осуду не містять. Але коли вони об'єднуються законодавцем у 

відповідній нормі як ознаки конкретного протиправного діяння, перед нами 



виникає юридична модель адміністративного правопорушення (його склад). 

З визнання такої властивості складу, як цілісність, випливає дуже 

важливий висновок: якщо в діянні немає хоча б однієї з ознак, що містяться в 

складі, то в ньому немає і цього складу, тобто воно не може бути 

кваліфіковане за конкретною статтею, на основі норми права, що закріплює 

даний склад. Це означає, що в діянні або є інший склад, або немає ніякого. 

Велике практичне значення має виділення постійних і перемінних 

ознак складів правопорушень. 

Постійними вважаються ті, що чітко визначені правовою нормою, 

теорією або усталеною практикою. Наприклад, чітко зафіксований зміст 

понять: ―вік настання відповідальності‖, ―піднаглядний‖, ―контрабанда‖, 

―безквитковий проїзд‖, ―транспортний засіб‖, ―пішохід‖, ―торгівля з рук‖ 

тощо. 

Перемінними називають ознаки, зміст яких чітко не зафіксований. 

Перший різновид становлять ті ознаки, що містяться в бланкетних нормах і 

змінюються підзаконними актами, наприклад, законом установлена 

відповідальність за порушення правил санітарії (статті 42, 43, 107), торгівлі 

спиртними напоями (ст. 156), благоустрою населених пунктів (ст. 152), 

тримання собак і кішок (ст. 154), охорони ліній і споруд зв'язку (ст. 147), 

адміністративного нагляду (ст. 187) і т. д. Ці правила можуть 

установлюватися, змінюватися, скасовуватися органами управління, що тягне 

зміну ознак відповідних складів. 

Так, останніми роками значні зміни спостерігалися в конкретних ознаках 

такого складу, як порушення правил торгівлі спиртними напоями: 

установлювалися і скасовувалися обмеження часу і місця торгівлі, норми 

продажу, заборонявся продаж спиртного особам у робочому одязі і т. п. 

Більш того, на основі цих правил шляхом прийняття індивідуальних 

актів управління можуть встановлюватися обмеження для конкретних осіб. 



Недотримання таких обмежень означає порушення самих правил, а звідси і 

порушення відповідних статей КУпАП. 

Другий різновид перемінних ознак – оцінні. Зміст таких ознак у 

нормативному порядку чітко не визначається і питання про їх наявність або 

відсутність вирішується практичними працівниками з урахуванням 

конкретних обставин. Тому значну роль у розкритті їхнього змісту відіграють 

теоретичні дослідження. 

Тут необхідно врахувати, що такі ознаки, як "грубе порушення" (статті 

85, 86, 108), "істотна шкода" (ст. 186), "аварійна обстановка" (ст. 128'), 

"забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання" (ст. 184), 

"безгосподарне утримання" (ст. 150), "об'єкти, що сприяють масовому 

скупченню птахів, небезпечних для польотів повітряних суден" (ст. 111), 

"образливе чіпляння до громадян" (ст. 173), стан, "що ображає людську 

гідність і громадську мораль" (ст. 178), "злісна непокора" (ст. 185), "злісне 

ухилення" (статті 185
3
, 185

4
), "поважні причини" (ст. 210) і т. п. чітко 

конкретизувати в КУпАП важко, а в ряді випадків і не потрібно. 

За ступенем узагальнення розрізняють ознаки: 

а) загальні; 

б) родові або видові; 

г) конкретні або одиничні. 

Загальні властиві всім складам (протиправність, осудність, вина та ін.). 

Родові (видові) характерні для групи складів. Наприклад, для складів, 

що описують правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, 

метрології і сертифікації, специфічним буде об'єкт зазіхань – суспільні 

відносини, що складаються в даній сфері. 

Конкретні (одиничні) характеризують окремі конкретні склади. 



Наприклад, "нецензурна лайка" (ст. 173), "безквитковий проїзд пасажирів" 

(ст. 135), "проституція" (ст. 181-1), "тиша в громадських місцях" (ст. 182), 

"невелика кількість наркотичних засобів" (ст. 44), "організатор вуличного 

походу" (ст. 185
1
), "неповага до суду" (ст. 185

3
). 

Характеризуючи ознаки, важко обминути одну цікаву обставину. 

Звичайно законодавець прямо називає ознаки проступку або точно вказує на 

окремо прийняті і чинні норми, правила тощо, в яких вони містяться. Проте в 

одному випадку, чи то через очевидність факту, чи в результаті відхилень від 

правил правотворчості, ознака виводиться логічним шляхом. Це стосується 

ст. 180 КУпАП "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння". У ній не 

сказано, з якого віку може наставати відповідальність за дане 

правопорушення. Аналіз статті дозволяє зробити тільки один висновок: за 

такі дії відповідальність повинна наставати не з 16 років, як установлено 

загальними правилами (ст. 12 КУпАП), а з 18 років – віку повноліття. 

Види складів адміністративних правопорушень. Вивчення складів 

адміністративних правопорушень неможливе без класифікації, без виділення 

однопорядкових груп, які прийнято називати видами. Найбільш вдалими 

рекомендуються такі класифікації: 

1. Залежно від ступеня суспільної небезпеки виділяють склади 

основні і кваліфіковані. 

2. Залежно від характеру шкоди їх поділяють на матеріальні і 

формальні. 

3. Залежно від суб'єкта проступку – на особисті і службові (посадові). 

4. Залежно від структури склади можуть бути однозначними й 

альтернативними. 

5. За особливостями конструкції вони поділяються на описові і 

бланкетні (відсильні). 

Коротко спинимося на характеристиці кожного з перелічених видів 

складів адміністративних правопорушень. 



1. Основні і кваліфікаційні склади. Визнаючи те або інше діяння 

адміністративним правопорушенням і встановлюючи за його вчинення 

санкцію, законодавець ураховує, що ступінь суспільної небезпеки 

однотипних проступків може бути різний. Так, порушення водіями 

транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів характеризується 

більшою громадською небезпекою, якщо при цьому виникла аварійна 

обстановка (ст. 123). 

Виходячи з цієї обставини законодавець у цілому ряді випадків 

конструює кілька складів адміністративних проступків стосовно одного типу 

діянь. Такі склади і відрізняються ступенем громадської небезпеки. На більш 

високий ступінь небезпеки вказують додаткові ознаки, які прийнято називати 

кваліфікуючими. 

Таким чином, ознаки можуть бути основними, тобто такими, що мають 

місце в кожному випадку вчинення проступку, і кваліфікуючими, тобто 

такими, що доповнюють основні. 

Основні ознаки утворюють так званий основний склад. За необхідності 

законодавець доповнює склад кваліфікуючими ознаками. За їх наявності 

діяння повинно бути кваліфіковане за статтею, що передбачає більш суворе 

покарання. Склади з такими ознаками називають кваліфікованими. 

Найчастіше в адміністративному праві трапляються такі кваліфікуючі 

ознаки, як повторність (статті 130, 186
3
, 164

4
, 154, 181

1
, 187 та ін.), наявність 

або можливість настання шкідливих наслідків (статті 123, 126, 127, 128
1
 та 

ін.), стан сп'яніння (ст. 127 та ін.), аварійна ситуація (статті 123, 127, 128
 1

 та 

ін.), залишення місця події (ст. 127), учинення діяння посадовою особою 

(статті 73, 74, 75, 76, 77, 208 
1
, 209, 195

2
), грубе порушення правил (статті 85 і 

108). 

2. Матеріальні і формальні склади. До матеріальних належать 

склади, у яких: 



а) міститься така ознака, як настання шкідливих матеріальних наслідків 

антигромадського діяння. Наприклад, пошкодження лісу стічними водами, що 

спричинило його всихання (ст. 72), знищення лісу в результаті підпалу (ст. 77), 

дрібне розкрадання державного майна (ст. 51); б) описується дія, що 

обов'язково спричиняє шкідливі наслідки, хоча останні законом і не названі: 

потрава посівів (ст. 104), введення в експлуатацію підприємств без 

спорудження пристроїв, що запобігають забрудненню вод (ст. 59), завідомо 

неправдивий виклик аварійних служб (ст. 183). 

До формальних (термін умовний) відносять склади, у яких немає 

ознаки настання шкідливих матеріальних наслідків. Наприклад, проживання 

за недійсним паспортом (ст. 197), неявка за викликом у військовий комісаріат 

(статті 210, 211
1
), порушення правил в'їзду в прикордонну зону (ст. 202), 

прийняття паспорта в заставу (ст. 201). 

Необхідно підкреслити, що вчинення проступку, передбаченого 

статтею КУпАП, що містить формальний склад, нерідко тягне настання 

майнового збитку. Наявність збитку в таких випадках не є конструктивною 

ознакою складу, але враховується при визначенні розміру стягнення. 

Наприклад, непідготовленість установок, що використовують газ, до роботи 

на резервних видах палива (ст. 103), пуск газу без дозволу органів 

державного газового нагляду (ст. 101), порушення технічних умов на 

виконання будівельно-монтажних робіт (ст. 96), порушення інструкцій з 

безпечного ведення робіт у промисловості (ст. 93). 

Завершуючи характеристику матеріальних і формальних складів 

адміністративних правопорушень, зазначимо, що в кримінальному праві в ці 

поняття вкладається трохи інший зміст. Під матеріальними складами тут 

розуміються ті, у яких момент закінчення злочину пов’язується з настанням 

суспільно небезпечних наслідків (за вбивство особа притягується лише в 

тому випадку, якщо внаслідок його дій настала чиясь смерть); під 

формальними – ті, у яких настання суспільно небезпечних наслідків не є 



ознакою, тобто для визнання злочину з таким складом достатньо встановити, 

що вчинено заборонене законом діяння. До таких злочинів належить, 

наприклад, незаконне носіння вогнепальної зброї, відповідальність за яке 

передбачена ст. 22 КК. 

3. Особисті і службові склади. Склади адміністративних 

правопорушень поділяються на особисті і службові (посадові) залежно від 

того, хто є суб'єктом проступку – просто громадянин чи посадова особа 

(статті 86, 93, 96, 201). Для посадового проступку характерно, що 

протиправне діяння повинно бути скоєне через дію по службі. Посадові 

особи, зазначено в ст. 14 КУпАП, підлягають адміністративній 

відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з 

недодержанням установлених правил, забезпечення виконання яких входить 

до їхніх службових обов’язків. 

4. Однозначні й альтернативні склади. Велике практичне значення 

має поділ складів на однозначні й альтернативні. Перших – більшість. У цих 

складах чітко й однозначно вказується ознака правопорушення. Наприклад, 

доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (ст. 180), порушення водіями 

транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів (ст. 123), 

порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187), заняття проституцією 

(ст. 181-1), торгівля з рук у невстановлених місцях (ст. 160). 

В альтернативних складах називаються кілька (два або більше) варіантів 

ознак. Закон досить часто передбачає кілька варіантів дій, учинення яких 

визнається проступком. При цьому проступком вважається вчинення як однієї з 

описаних дій, так і кількох (або навіть усіх). Наприклад, ст. 189 КУпАП 

установлює відповідальність за порушення правил відкриття поліграфічних і 

штемпельних підприємств, придбання, збут, використання, облік, зберігання 

розмножувальної техніки, шрифтів і матриць особами, відповідальними за 

дотримання цих правил. 

Проступком буде і порушення тільки правил обліку або тільки правил 



збереження, і тільки правил використання розмножувальної техніки, і 

порушення всіх названих правил разом. У цій статті трапляється, крім того, 

альтернатива предметів проступку: у ній йдеться про норми, що 

регламентують дії щодо поліграфічного устаткування, розмножувальних 

апаратів, шрифтів, матриць. 

Таким чином, якщо однозначний склад називає ті єдині ознаки, 

сукупність яких його утворює, то в альтернативному перелічується кілька 

варіантів ознак. Найчастіше ця особливість в описі ознак обумовлена 

прагненням законодавця уникнути загальних формулювань, розкрити зміст 

ознаки, конкретизувати її. А в ряді випадків конструювання альтернативних 

складів пов'язане з прагненням нормотворчих органів заощадити 

нормативний матеріал і, замість кількох статей, створити єдину, але більш 

широку за охопленням явищ. 

5. Описові та бланкетні (відсильні). Описові склади цілком 

розкривають зміст і суть діяння, що визнається адміністративним 

правопорушенням. Наприклад, дрібне хуліганство (ст. 173), розпивання 

спиртних напоїв на виробництві (ст. 179), завідомо неправдивий виклик 

спеціальних служб (ст. 183), навмисне псування паспорта або втрата його 

через необачність (ст. 198). 

Бланкетні склади вказують на те, що ознаки проступку містяться в 

окремо встановлених нормах і правилах. Наприклад, порушення правил 

адміністративного нагляду (ст. 187), порушення правил торгівлі спиртними 

напоями (ст. 156), порушення правил охорони і використання пам'ятників 

історії і культури (ст. 92). 

Крім названих, в основу класифікації складів адміністративних 

правопорушень можуть бути покладені й інші критерії. За такою ознакою 

суб'єктивні сторони як форма вини, проступки можуть бути поділені на 

навмисні і необережні, а за ознакою мотиву поведінки – на корисливі і 

некорисливі тощо. 



Структура складу адміністративного правопорушення. 

Правопорушення як подія, що сталася в реальній дійсності, є не що інше, як 

специфічна поведінка людини або групи людей. 

Будь-яка поведінка, зокрема й протиправна, це результат взаємодії 

людської свідомості (уявлень про навколишній світ і внутрішнього ставлення 

до подій, які тут відбуваються) і людських діянь (учинків), що спрямовані на 

зовнішні об'єкти (навколишнє середовище і суспільство). Отже, поведінка – 

це взаємозв'язок і взаємозалежність суб'єктивного (свідомості) і об'єктивного 

(вчинку, діяння). Виходячи з цього у будь-якій поведінці, у тому числі й 

протиправній (правопорушенні), виділяють чотири чинники, які її 

утворюють: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона
3
. 

У зв'язку з цим і склад проступку конструюють як сукупність чотирьох 

аналогічних елементів. 

Таким чином, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона складають 

структуру складу адміністративного правопорушення. 

Розглянемо більш детально ознаки цих елементів. 

Об’єкт правопорушення. Залежно від рівня узагальнення виділяють: 

1) загальний об’єкт, яким є суспільні відносини, що складаються у сфері 

державного управління, урегульовані переважно нормами адміністративного права, а 

також нормами інших галузей права і які охороняються адміністративними санкціями; 

2) родовий об’єкт – однорідні групи суспільних відносин, які в сукупності 

складають загальний об’єкт (наприклад, відносини, властиві громадському порядку, 

певним галузям та сферам діяльності тощо); 

3) видовий об’єкт – самостійний складовий різновид родового об’єкта, 

відокремлена група суспільних відносин, загальних для ряду проступків (наприклад, 

суспільні відносини, пов’язані з дотриманням паспортного режиму, правил дозвільної 
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системи, правил військового обліку тощо, які в сукупності з іншими відносинами 

складають родовий об’єкт у сфері встановленого порядку управління); 

4) безпосередній об’єкт – одне або декілька суспільних відносин, яким 

спричиняється шкода певним правопорушником (наприклад, безпека руху, людська 

гідність тощо). В окремих випадках безпосереднім об’єктом може бути предмет 

посягання, а також гроші, валюта та інше (наприклад, наркотичні засоби, мисливська 

зброя тощо), на що прямо вказується в ст. 24 КУпАП. 

Об’єктивна сторона складу адміністративного проступку – це система передбачених 

адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують зовнішню сторону 

проступку. 

Вона включає в себе передусім такі ознаки, як: 

– саме протиправне діяння – дія чи бездіяльність (більшість адміністративних 

проступків вчинюються у формі протиправного діяння); 

– шкідливі наслідки діяння; 

– причинний зв’язок між протиправним діянням та шкідливими наслідками, 

що настали; 

– час, місце, умови, способи та засоби вчинення правопорушення. 

Протиправне діяння є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони, всі ж інші ознаки є 

факультативними. 

Протиправне діяння може характеризуватися як просте та складне. 

Просте діяння являє собою єдину однократну (одноактну) дію чи бездіяльність 

(наприклад, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, дрібне хуліганство тощо). 

Складне протиправне діяння утворює різні склади адміністративних правопорушень, у 

тому числі: 

1) з двома різними діями (наприклад, дрібна спекуляція, що об’єднує 

скуповування та перепродаж з метою наживи); 

2) тих, що складаються з альтернативних дій (наприклад, придбання або 

зберігання у невеликих розмірах наркотичних засобів; розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях або поява в громадських місцях у п’яному вигляді та інше). Кожна з 

альтернативних дій у таких випадках уже сама по собі є достатньою підставою для 

притягнення до адміністративної відповідальності. Однак особа не скоює нового складу 

правопорушення, якщо вона послідовно виконує всі зазначені в диспозиції норми права 

заборонені дії; 



3) тих, що складаються із збірних дій – йтися про них може в тих випадках, 

коли простий склад правопорушення як конструктивна ознака містить неодноразовість 

дій, як би вона не називалась: у тому числі повторність, систематичність, злісність, у 

вигляді промислу тощо (наприклад, неодноразове порушення посадовою особою правил 

та інструкцій щодо безпечного ведення робіт, злісна непокора та інше); 

4) тривалих правопорушень, тобто таких, які починались з будь-якої 

протиправної дії чи бездіяльності, продовжуються потім безперервно шляхом 

невиконання (порушення) обов’язків (це, наприклад, окремі порушення правил пожежної 

безпеки, паспортних правил, правил військового обліку тощо); 

5) продовжуваних правопорушень, тобто таких, які складаються з кількох 

тотожних протиправних дій, пов’язаних між собою і спрямованих на досягнення загальної 

мети, і які в сукупності своїй утворюють єдине адміністративне правопорушення. Таке 

правопорушення скоюється не безперервно, а окремими епізодами, внутрішньо тісно 

пов’язаними, але відокремленими в часі, які виступають ніби ланками одного ланцюга. 

Прикладами правопорушень можуть виступати окремі випадки злісного невиконання 

батьками обов’язків по вихованню і навчанню дітей, порушення правил адміністративного 

нагляду, систематичне порушення правил полювання, заняття проституцією тощо
4
. 

Залежно від наявності шкідливих наслідків розрізняють: 

- матеріальні склади адміністративних правопорушень (коли такі наслідки 

передбачаються, – наприклад, дрібне розкрадання, потрава посівів тощо); 

- формальні склади правопорушень (коли такі наслідки не передбачаються – 

наприклад, дрібне хуліганство, злісна непокора тощо). 

Більшості адміністративних проступків властиві формальні склади. 

Під час кваліфікації матеріальних складів повинен чітко простежуватись причинний 

зв’язок між протиправним діянням та наявними шкідливими наслідками. 

В окремих випадках їх розмір служить критерієм для кваліфікації того чи іншого 

протиправного діяння як адміністративного проступку (наприклад, при розкраданні, 

порушенні валютних правил, зберіганні наркотичних засобів, спекуляції тощо). 

Серед ознак об’єктивної сторони окремих правопорушень законодавець нерідко вказує на 

ознаку ―іншої особи‖ (наприклад, злісна непокора вимозі працівника міліції, приставання 
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до іноземних громадян, доведення неповнолітніх до стану сп’яніння тощо). 

Інколи окремі правові ознаки об’єктивної сторони включаються законодавцем 

безпосередньо в конструкцію тієї чи іншої правової норми і набувають кваліфікуючого 

значення. Це ознаки, які стосуються: 

1) часу вчинення правопорушення (наприклад, порушення тільки у нічний час, 

полювання у заборонені строки); 

2) місця його вчинення (наприклад, поява в громадських місцях у п’яному 

вигляді, розпивання спиртних напоїв на виробництві, полювання в заборонених місцях); 

3) умов (наприклад, порушення певних санітарно-карантинних, технічних, 

природних умов, створення умов для проведення масових заходів з порушенням 

установленого порядку); 

4) способів (наприклад, жорстоке поводження з тваринами, злісна непокора, 

злісне ухилення від явки в суд); 

5) засобів учинення правопорушення (наприклад, транспортних засобів, 

заборонених знарядь полювання тощо). 

У чинному законодавстві України про адміністративну відповідальність нічого спеціально 

не вказується стосовно замаху на адміністративне правопорушення, а також щодо 

співучасті у ньому. 

На практиці ж до відповідальності за окремі адміністративні правопорушення винні особи 

нерідко притягуються вже на стадії замаху (наприклад, у разі спроби провезення заборонених 

предметів або вантажів повітряним транспортом, незаконного вивезення за межі України 

промислових товарів або продуктів харчування тощо). Деякі статті Кодексу спеціально 

установлюють відповідальність за організацію правопорушення (наприклад, за організацію 

азартних ігор – ч. 3 ст. 181 КУпАП, за організацію незаконних мітингів або вуличних походів 

– ч. 2 ст. 181 КУпАП та ін.). 

Суб’єктами адміністративних правопорушень можуть бути деліктоздатні фізичні та 

юридичні особи, що скоїли ті чи інші правопорушення. 

Фізичні особи в такій якості – це осудні особи, що досягли 16-річного віку, громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства. 

Законодавець не дає поняття осудності, але воно зрозуміле за визначеним поняттям 

неосудності. Згідно зі ст. 20 КупАП, не підлягає адміністративній відповідальності особа, 

яка під час учинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не 

могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, 



тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. До 

них також можна віднести: 

– іноземців – осіб, які перебувають в Україні за приватними візами, у комерційних 

справах, співвласники спільних підприємств, студенти, туристи. Питання про 

відповідальність іноземців, що мають дипломатичний імунітет, за адміністративні 

порушення вирішується дипломатичним шляхом (Віденська конвенція 1969 р.). За окремі 

проступки іноземці і особи без громадянства не можуть бути притягнуті до 

адміністративної відповідальності. Це порушення правил користування суспільними 

фондами, нехтування загальним військовим обов’язком; 

– посадових осіб, оскільки їх службовим обов’язком може бути виконання 

(дотримання) певних загальнообов’язкових правил (санітарних, протипожежних, 

паспортних); 

– неповнолітніх (особи віком від 16 до 18 років). Відповідальність цих суб’єктів 

може наставати з досягненням 16-річного віку до моменту вчинення проступку (а не на 

момент притягнення до відповідальності за нього). Причому, якщо вік від 16 до 18 років, 

справи розглядаються в місцевих судах. 

– військовослужбовців, призваних на збори військовозобов’язаних, осіб рядового 

та начальницького складів органів внутрішніх справ, а також інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів; 

– батьків або осіб, які їх замінюють; 

– народних депутатів, стосовно яких законодавством передбачено депутатський 

імунітет від адміністративної відповідальності. За своєю суттю цей імунітет є 

процесуальним, оскільки поширюється лише на адміністративні проступки, що 

розглядаються у судовому порядку. До того ж він обмежений територіально – діє на 

території місцевої ради. Давання згоди радою згідно з поданням прокурора на 

притягнення депутата до адміністративної відповідальності робить останнього 

деліктоздатним. 

Не допускається також затримання з доставленням чи застосування адміністративних стягнень 

щодо судді при виконанні ним обов’язків у суді. 

– окремих спеціалістів – особи,  що виконують професійну діяльність або взагалі 

заміняти у суспільній праці. Серед таких працівники транспорту, торгівлі, сільського 

господарства, землекористувачі, мисливці, особи, відповідальні за експлуатацію 

розмножувальної техніки. 

Суб’єкти відповідальності – фізичні особи мають певні індивідуальні характеристики, які 



можна поділити на загальні, властиві всім суб’єктам ( він, осудність) та соціальні, що 

визначають індивідуальну характеристику суб’єкта, особливості його соціального, 

фізичного, професійного, службового, статевого статусу, родинні зв’язки, відношення до 

власності, до військової служби, ймовірну колишню протиправну поведінку. Ці та інші 

ознаки  на кваліфікацію правопорушення не впливають, але можуть послужити 

підставами для заміни адміністративної відповідальності дисциплінарною. Вплинути на 

звільнення винної особи від застосування деяких адміністративних покарань тощо. 

Серед загальних суб’єктів виділяють і так звані спеціальні суб’єкти (ті, яким властиві 

певні особливості щодо вчинення тих чи інших осіб) залежно від специфіки їх 

професійних та трудових обов’язків, стану здоров’я тощо (це водії, експерти, вагітні 

жінки, інваліди та інші). 

Суб’єктивна сторона адміністративного проступку проявляється у винуватості: 

внутрішнього, психічного ставлення осудного дієздатного суб’єкта до вчиненого ним 

правопорушення та його шкідливих наслідків. 

Вина створює так званий внутрішній психологічний чинник проступку, є обов’язковою 

умовою адміністративної відповідальності: особа, визнана винною. 

Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення включає ознаки, які 

характеризують: 

– вину (основна, обов’язкова ознака суб’єктивної сторони); 

– мотив та мету (факультативні ознаки суб’єктивної сторони). 

Адміністративне правопорушення визначається вчиненим умисно, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її 

шкідливі наслідки і бажала або свідомо допускала настання цих наслідків. 

Адміністративне правопорушення визначається через необережність, коли особа, яка його 

вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї протиправної дії чи 

бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала 

можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. 

Аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення свідчить про те, що в 

диспозиціях правових норм рідко безпосередньо вказується на форму вини. Тобто форма 

вини в таких випадках на кваліфікацію скоєного, як правило, не впливає, тому що вона не 

є конструктивною ознакою того чи іншого складу правопорушення. 

Лише в окремих випадках законодавець безпосередньо визначає форму вини (наприклад, 

зіпсування паспорта чи втрата його з необережності – ст. 198 КУпАП). 



Відомо, що намір буває прямий або побічний (непрямий). Спрямованість волі суб’єкта 

правопорушення визначається через його бажання або свідоме допускання настання 

шкідливих наслідків. Якщо наявне бажання, у тому числі свідоме прагнення щодо 

досягнення мети протиправного діяння, то мова може йти про прямий намір. Просте ж 

свідоме допускання настання шкідливих наслідків правопорушення свідчить про побічний 

намір
5
. 

Самовпевненість як вид необережної вини полягає в передбаченні можливості настання 

шкідливих наслідків протиправного діяння та легковажному розрахунку на запобігання 

йому. 

Недбалість як вид необережної вини характеризується тим, що винна особа не 

передбачила шкідливих наслідків своєї протиправної дії, хоч повинна була і могла їх 

передбачити. 

На мету як ознаку суб’єктивної сторони також здебільшого безпосередньо не вказується в 

нормах права. Лише в конструкціях окремих статей КУпАП виділяється ця ознака. Це, 

наприклад, самовільне використання транспортних засобів (ст. 132 КУпАП), незаконні 

придбання або зберігання наркотичних засобів (ст. 44 КУпАП), виготовлення самогону 

без мети збуту (ст. 176 КУпАП). 

Настрій, емоції, спонукання та інші подібні психічні чинники, що супроводжують 

протиправний учинок, у коло конструктивних ознак тих чи інших складів адміністративних 

правопорушень, як правило, не включаються, проте в окремих випадках можуть мати 

юридичне значення: 

– місця його вчинення (наприклад, поява в громадських місцях у п’яному вигляді, 

розпивання спиртних напоїв на виробництві, полювання в заборонених місцях); 

– умов (наприклад, порушення певних санітарних, карантинних, технічних, 

природних умов, створення умов для проведення масових заходів, з порушенням 

установленого порядку); 

– способів (наприклад, жорстоке поводження з тваринами, злісна непокора, злісне 

ухилення від явки в суд); 

– засобів учинення правопорушень (наприклад, транспортних засобів, заборонених 
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знарядь полювання, наркотичних засобів тощо). 

У чинному законодавстві України про адміністративну відповідальність нічого спеціально 

не вказується стосовно замаху на адміністративне правопорушення, а також щодо 

співучасті у ньому. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, з юридичного погляду проаналізовано об’єкт, об’єктивну 

сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону адміністративного правопорушення, 

тобто те, що у своїй сукупності становить склад адміністративного 

правопорушення. 

 

 



ІІІ. Відокремлення адміністративних правопорушень 

від злочинів і дисциплінарних проступків 

 

Розмежування злочинів, адміністративних і дисциплінарних 

правопорушень має не лише теоретичне (навчальне, пізнавальне), а й велике 

практичне значення. 

Правильне вирішення цього питання у кожному конкретному випадку є 

принциповим, оскільки прямо пов'язане з визначенням засобів і форм 

державного впливу. Цілком очевидно, що якщо особа за здійснення 

адміністративного правопорушення буде притягнута до кримінальної 

відповідальності, чи навпаки, за вчинення злочину – до адміністративної, – 

іміджу правової системи буде завдано шкоди. 

Принципові основи розв'язання проблеми відмежування 

адміністративних правопорушень від злочинів містяться в ст. 9 КУпАП і ст. 

11 КК України. 

Частина 2 ст. 9 КУпАП визначає, що адміністративна відповідальність 

за правопорушення, передбачені даним кодексом, настає лише в тому 

випадку, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть кримінальної 

відповідальності
6
. 

Частина 2 ст. 11 КК вказує на найбільш загальний критерій 

відмежування проступків від злочинів – несуттєвість діянь. Тут слід 

зауважити, що несуттєвість (мала суспільна небезпека) діяння являє собою 

властивість не однієї, а всіх сторін складу правопорушення. Запитання, чи є 

діяння несуттєвим, вирішується з урахуванням усіх його суб'єктивних і 

об'єктивних ознак (завданих збитків, місця, способу, засобів, характеру 
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провини, мотиву, мети, особливих якостей суб'єкта тощо). 

Отже, найголовнішим критерієм розмежування адміністративних 

правопорушень є ступінь суспільної небезпеки. Керуючись саме цим 

критерієм, законодавець відносить одні діяння до проступків, інші – до 

злочинів і включає їх склад до відповідних кодексів. 

Викладене дозволяє назвати й першу ознаку, за якою розмежовують 

злочини й адміністративні проступки. Цією ознакою буде введення складу 

правопорушення або в Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

або в Кримінальний кодекс. 

Злочин – це діяння, передбачене кримінальним законом. 

Адміністративний проступок – діяння, передбачене нормою 

адміністративного права. Склад будь-якого злочину може бути встановлений 

лише законом. Склад адміністративних проступків – як законами, так і 

підзаконними актами. Так, Положення про обласну, Київську, 

Севастопольську міську державні адміністрації надає цим органам державної 

виконавчої влади повноваження затверджувати правила, за порушення яких 

передбачена адміністративна відповідальність, ст. 152 (порушення правил 

благоустрою), ст. 159 (порушення правил торгівлі на ринках), ст. 182 

(порушення тиші в громадських місцях) КУпАП України. 

Це друга характерна ознака. 

Третя характерна ознака полягає в тому, що за скоєння 

адміністративних правопорушень і злочинів установлені різні за юридичною 

природою, характером утрат, які зазнає правопорушник, важкості наслідків 

заходи державного примусу. 

За скоєння адміністративних правопорушень передбачені 

адміністративні стягнення. Ст. 24 КУпАП до них відносить: попередження;  

штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом правопорушення; конфіскація предмета, який став 



знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом правопорушення; 

позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування 

транспортними засобами, права полювання); виправні роботи; 

адміністративний арешт; видворення іноземців та осіб без громадянства за 

межі України. 

За скоєння кримінальних злочинів передбачені покарання. До них ст. 51 

КК, зокрема, відносить: арешт; обмеження волі; позбавлення волі на певний 

строк; довічне позбавлення волі, позбавлення волі, штраф тощо. 

Згідно зі ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою 

відповідальності і застосовується з метою виховання правопорушника і 

попередження правопорушень. Тому заборонні норми КУпАП 

сформульовані таким чином, що карається саме правопорушення, а не винна 

особа, до якої застосовується покарання. 

Згідно зі ст. 50 КК, покарання – це, перш за все, кара за вчинений злочин. Покарання 

виступає як засіб для досягнення виправної і превентивної мети покарання. Покарання 

тягне за собою судимість. 

Четверта характерна ознака полягає в тому, що кримінальні справи 

розглядають тільки суди, і лише суд визначає і призначає те чи інше 

покарання за злочин. Право розглядати адміністративні справи КУпАП надає 

понад 30 суб'єктам (статті 218–244). 

П'ята характерна ознака полягає в пріоритеті кримінальної 

відповідальності. 

Одне й те саме діяння не може бути одночасно і злочином, і 

адміністративним проступком. У ч. 2 ст. 9 КУпАП чітко встановлено, що 

адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим 

Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою 

відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності. 

Однак правоохоронна практика свідчить, що досягти ідеально 



диференційованого підходу до розмежування злочину й адміністративного 

проступку неможливо. Тому законодавець установлює пріоритет 

кримінальної відповідальності: якщо діяння містить ознаки й злочину, й 

проступку, воно визнається злочином, а винний притягається до більш 

суворої відповідальності. Накласти на нього за те саме діяння й 

адміністративне стягнення не можна. Разом з тим, притягнення особи до 

адміністративної відповідальності не перешкоджає порушенню за даним 

фактом кримінальної справи. Отже, адміністративне стягнення, накладене 

раніше за те саме діяння, повинне бути або відмінене, або враховане при 

обранні судом міри покарання
7
. 

Є правопорушення, які завжди кваліфікувалися і будуть 

кваліфікуватися як адміністративні проступки. Наприклад, безбілетний 

проїзд в автобусі, знищення межових знаків, торгівля у невстановлених 

місцях, недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату. У подібних 

ситуаціях перед правозастосовувачем навіть не виникає питання про 

розмежування проступку й злочину. 

Водночас відомо багато правопорушень, які залежно від ряду обставин 

можуть розглядатися або як проступок, або як злочин. У таких випадках, щоб 

полегшити розмежування складів проступків і злочинів, забезпечити 

правильне застосування санкцій, законодавець закріплює у складах конкретні 

ознаки: 

1) шкода, її істотний характер. Так, дрібне розкрадання державного або 

колективного майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати 

чи зловживання службовим становищем, якщо вартість викраденого не 

перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
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кваліфікується як адміністративне правопорушення – дрібне розкрадання 

(ст.51 КУпАП України), при перевищенні вказаного розміру – як таємне 

викрадення чужого майна (крадіжка) (ст.185 КК України). 

2) продовжуваність та систематичність протиправних діянь. Якщо дії, 

що вважаються дрібним хуліганством (ст. 173 КУпАП) – нецензурна лайка в 

громадських місцях, образливе чіпляння до громадян мають брутальний, 

продовжувальний у часі характер, то вони кваліфікуються як кримінально 

каране хуліганство (ст. 296 КК). Адміністративне правопорушення, 

передбачене ст. 181-1 КУпАП – заняття проституцією – кваліфікується як 

злочин, коли має систематичний характер (303 КК); 

3) спосіб учинення правопорушення: активний чи пасивний. Так під 

адміністративним проступком ―злісна непокора законному розпорядженню 

або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку, військовослужбовця‖ (ст. 185 КУпАП) слід розуміти 

відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторюваних 

розпоряджень чи вимог, пов’язаних з виконанням працівниками міліції, 

членами громадського формування з охорони громадського порядку, 

військовослужбовцями їх обов’язків з охорони громадського порядку. Злісна 

ж непокора, яка проявляється в активній протидії (фізичному опорі) 

здійсненню цими суб’єктами повноважень щодо охорони громадського 

порядку, кваліфікується як злочин, передбачений ст. 342 КК України; 

Значна подібність виявляється між адміністративними та 

дисциплінарними правопорушеннями. І ті й інші є незлочинними 

правопорушеннями. Їх розслідування, застосування санкцій за їх скоєння 

здійснюються в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. Ступінь 

суспільної небезпеки адміністративних і дисциплінарних правопорушень 

практично рівнозначний. Підтверджує дану обставину те, що особи, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, за адміністративні 

правопорушення несуть дисциплінарну відповідальність. 



Мають вони й інші схожі риси (винність, протиправність)
8
. 

Однак це різні правові явища. Суть відмінностей між ними у такому. 

По-перше, вони мають неоднакову правову природу й нормативну базу. 

Адміністративні проступки зафіксовані в законодавстві про адміністративні 

правопорушення, яке нині кодифіковане. Тут дано поняття адміністративного 

правопорушення, описані конкретні їх склади, встановлена підвідомчість, 

детально регламентуються процесуальні питання. 

Дисциплінарні ж проступки прямо або опосередковано називаються в 

нормативному матеріалі адміністративного, трудового, виправно-трудового 

та інших галузей права. Визначення дисциплінарного проступку є тільки в 

науковій літературі. Під ним розуміється протиправне порушення трудової 

або службової дисципліни. Опису конкретних складів дисциплінарних 

проступків, за досить рідкими винятками, наприклад прогулу (п. 4 ст. 40 

КЗпП) немає
9
. 

По-друге, суб'єктом дисциплінарного проступку є член трудового 

колективу (робітник, службовець), а суб'єктом контролю і примусу – 

керівник цього колективу. 

Суб'єктом адміністративного правопорушення є громадянин або 

посадова особа, у якого немає стійких організаційних зв'язків із суб'єктами 

контролю і примусу. 

По-третє, дисциплінарний проступок складається з порушення тих 

зв'язків, що покладені на особу як на члена трудового колективу й у зв'язку з 

                                           

8
 Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навчальний 

посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 c. 

 
9
 Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне 

право): Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 c. 

 



його роллю в цьому колективі. Тому дисциплінарна провина – завжди 

порушення наявної в організації дисципліни. 

Адміністративне ж правопорушення полягає в порушенні 

загальнообов'язкових правил, установлених для всіх громадян незалежно від 

того, де вони працюють і яку виконують роботу. Щоправда, у ряді випадків 

трудові й адміністративно-правові обов'язки можуть збігатися. Це стосується 

водіїв, робітників торгівлі тощо. У таких випадках скоєні ними порушення є 

одночасно дисциплінарними і адміністративними. 

По-четверте, за дисциплінарні проступки санкції до винного 

застосовуються керівником того колективу, членом якого є правопорушник 

(директором підприємства, ректором вузу, командиром частини), або 

вищестоящим начальником. За адміністративні правопорушення стягнення 

накладаються суб'єктом функціональної влади. 

По-п'яте, за дисциплінарні проступки накладаються дисциплінарні 

стягнення. Відповідно до ст. 147 КЗпП це догана і звільнення. Даний перелік 

стягнень не вичерпний. Частина 2 цієї ж статті визначає, що законодавством, 

статутами і положеннями про дисципліну можуть передбачатися й інші 

дисциплінарні стягнення. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

За адміністративні правопорушення накладаються адміністративні 

стягнення. Їхній перелік (також не вичерпний) міститься в ст. 24 КУпАП. 

Інші, крім перелічених у даній статті, адміністративні стягнення, на відміну 

від дисциплінарних, можуть бути встановлені винятково законодавчими 

актами. Відповідно до чинного законодавства (ст. 15 КУпАП) за 

адміністративне правопорушення може бути накладене дисциплінарне 

стягнення. 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Проведений в ході лекції розгляд адміністративного правопорушення 

як антисоціального явища, дозволило нам дійти певних висновків: 

Адміністративне правопорушення є антисоціальним (суспільно 

шкідливим, небезпечним), протиправним діянням, здійсненим 

деліктоздатною особою та за вчинення якого передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Ознаки правопорушення випливають із дефініції його поняття. Ними є: 

антигромадська спрямованість (антисоціальність); протиправність; свідомо-

вольовий характер; винність такого діяння; караність (юридична 

відповідальність за вчинення). 

Склад правопорушення є переважно доктринальною, а не 

законодавчою категорією. Думки вчених-правників щодо розуміння складу 

як системи (сукупності) об’єктивних і суб’єктивних ознак, наявність яких 

характеризує діяння як конкретне правопорушення, в цілому збігаються. Так, 

склад правопорушення включає об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 

суб’єктивну сторону. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми доцільно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Варто звернути увагу на сучасне визначення 

поняття адміністративного правопорушення та його відмінність від поняття 

проступку і делікту. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити в ході самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Додатковому 

опрацюванню підлягає „корпус делікті‖, тобто юридичний склад 

адміністративного правопорушення. Окрему увагу слід приділити ключовим 

словам і поняттям та опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 
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які мають суб'єктивні права та виконують юридичні (суб'єктивні) обов'язки, встановлені адміністративно-

правовими нормами. 



ВСТУП 

 

Норми кожної окремої галузі права поширюються на певне коло осіб, 

які, підпадаючи під вплив цих норм, виступають суб'єктами відповідної 

галузі права. Суб'єкти адміністративного права — це учасники суспільних 

відносин, які мають суб'єктивні права та виконують юридичні (суб'єктивні) 

обов'язки, встановлені адміністративно-правовими нормами.  

На відміну від суб'єкта адміністративних правовідносин суб'єкт 

адміністративного права має лише потенційну здатність вступати у 

правовідносини. У конкретному випадку він може і не бути їх учасником. 

Наприклад, громадянин України, що перебуває за її межами, може фактично 

не брати участі в жодних адміністративно-правових відносинах, тобто не 

бути їх суб'єктом, однак суб'єктом адміністративного права він є завжди, 

оскільки його як громадянина адміністративно-правові норми наділили 

комплексом прав і обов'язків. 

Якщо громадянин не чинить адміністративних правопорушень, то він 

не є суб'єктом адміністративно-деліктних відносин. 

Якщо суб'єкт адміністративних правовідносин — це фактичний носій 

правових зв'язків, тобто він обов'язково бере в них реальну участь, то суб'єкт 

адміністративного права є, ніби, претендентом на цю участь. Але для того, 

щоб визнаватися таким претендентом, відповідна особа повинна бути 

потенційно здатним носієм суб'єктивних прав і обов'язків. Така потенційна 

здатність суб'єкта визначається як адміністративна правосуб'єктність. 

Адміністративне право наділяє правосуб'єктністю велике коло 

учасників суспільних відносин, про що свідчить величезна кількість 

подібних відносин у різних сферах реалізації публічної влади. Не випадково 



перелік суб'єктів адміністративного права значно ширший, ніж у будь-якій 

іншій галузі права. 

Суб'єктами адміністративного права є громадяни, іноземці, особи без 

громадянства. Причому правове становище суб'єктів однієї категорії 

неоднакове. Якщо проаналізувати адміністративну правосуб'єктність 

громадян, то виявиться, що вона відрізняється залежно від статі, віку, стану 

здоров'я (наприклад, не всі можуть призиватися на військову службу, 

вступати до вищих навчальних закладів тощо). Серед іноземців особливим 

адміністративно-правовим статусом наділяються біженці (згідно із Законом 

України «Про біженців»). 

Суб'єктами адміністративно-правових відносин є органи держави, 

насамперед органи виконавчої влади, а також внутрішні частини їх апарату, 

органи громадських організацій, діяльність яких регулюється правом, 

адміністрація підприємств, установ, організацій, а також органи місцевого 

самоврядування. Суб'єктами цих відносин треба визнати і структурні 

підрозділи підприємств, установ, організацій (наприклад, цех, факультет, 

відділення в лікарні тощо). 

Суб'єктами адміністративно-правових відносин є також різноманітні 

господарські структури. Зокрема, на них, як і на всі інші організації, нормами 

адміністративного права покладено обов'язок додержувати пожежних, 

санітарних та інших загальнообов'язкових норм і правил (витрата 

електричної енергії, сплата оренди і т. ін.). 

Взагалі для адміністративного права характерна велика кількість 

суб'єктів з різними повноваженнями, структурою і правовими 

характеристиками. Цим зумовлене й існування різних варіантів їх 

класифікації. Так, суб'єктів адміністративного права можна поділити на: 

державні організації та їх представники і недержавні організації та їх 



представники; суб'єкти колективні та індивідуальні; фізичні, юридичні особи 

і колективні суб'єкти без статусу юридичної особи тощо. 

 

 

 



1. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН. КЛАСИФІКАЦІЯ 

СУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Норми кожної окремої галузі права поширюються на певне коло осіб, 

які, підпадаючи під вплив цих норм, виступають суб’єктами відповідної 

галузі права. Суб'єкт адміністративного права — це юридична чи фізична 

особа, що є носієм прав і обов'язків у сфері публічної адміністрації, 

передбачених адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані 

права реалізовувати, а покладені обов'язки виконувати. 

Обов'язковою умовою визнання особи (юридичної чи фізичної) 

суб'єктом адміністративного права є наявність у неї елементів 

адміністративної правосуб'єктності. Переважна більшість джерел вказує на 

виділення таких елементів правосуб'єктності, як правоздатність та 

дієздатність. Адміністративна правоздатність при цьому розуміється як 

здатність бути носієм прав і обов'язків у сфері публічного (державного та 

самоврядного) управління, виникає в громадян з моменту народження й 

припиняється з їхньою смертю. Адміністративна дієздатність розуміється як 

здатність своїми діями здійснювати надані права, виконувати встановлені 

обов'язки й нести юридичну відповідальність за свою поведінку, настає вона 

у фізичних осіб з досягненням певного віку. Адміністративна право- і 

дієздатність юридичних осіб виникає і втрачається одночасно. В той самий 

час можна навести ряд прикладів, коли подібні визначення застосувати до 

суб'єктів адміністративного права виявляється неможливим. 

Так, наприклад, специфіка адміністративних правовідносин полягає в 

тому, що однією із сторін завжди є держава і виникають вони в сфері 

публічного управління. Отже, вказані особливості правовідносин 

зумовлюють особливі характеристики потенційних суб'єктів 



адміністративного права, наявність специфічних (публічно-сервісних та 

управлінських) прав та обов'язків, з приводу яких, власне, і можуть 

виникнути ці правовідносини. На наш погляд, недоцільно вважати, 

наприклад, трирічну дитину здатною мати право (бути правоздатною) 

висувати свою кандидатуру на посаду Президента України, навіть за умови, 

що дієздатною вона буде лише за наявності ряду чинників (вікових, 

громадянських тощо). Рівно, як і особу, яка за віковим цензом має таку 

можливість, але в неї є непогашена судимість, що автоматично позбавляє 

особу такого права. Вочевидь, у наведених прикладах, можливість мати 

право (правоздатність) та здатність його використовувати (дієздатність) 

виникає у суб'єктів одномоментно як правосуб'єкт- ність, з появою усіх 

необхідних чинників. А отже, правосуб'єктність громадянина може виникати 

як з моменту народження (право бути зареєстрованою), так і за певних умов. 

Проаналізуємо тепер момент виникнення правосуб'єктності юридичної 

особи на наступному прикладі: Торговельне підприємство (юридична особа) 

реалізує ряд товарів, серед яких: кондитерські вироби, безалкогольні напої та 

лікеро-горілчані вироби. Передбачається, що юридична особа володіє і 

право-, і дієздатністю, які виникли одномоментно при реєстрації 

підприємства. Оскільки для реалізації останньої категорії товару необхідно 

мати спеціальний дозвіл (ліцензію) відповідно до закону України, уявімо, що 

термін дії такої ліцензії у підприємства закінчився. Виникає запитання: чи 

можемо ми казати, що у даному випадку підприємство втрачає дієздатність 

(і, автоматично, правосуб'єктність), а тому має припинити свою діяльність? 

Звичайно, що ні, оскільки, по-перше, вказане підприємство може 

продовжувати реалізовувати інші категорії продукції, для яких не 

вимагається спеціального дозволу, а по-друге, право на реалізацію лікеро-

горілчаних виробів у нього залишається (оскільки така діяльність закріплена 

статутом підприємства), а от здатність реалізувати це право підприємство 

втрачає аж до поновлення ліцензії. Отже, і у випадку з юридичною особою 



усталене розуміння нравосуб'єктності та її елементів не може бути 

застосовано. 

У теорії права існує прямо протилежний погляд на право- та 

дієздатність особи: «Розмежування право- та дієздатності характерне, в 

основному для цивільного права, оскільки правоздатність громадянина 

виникає в момент його народження, а дієздатність — з досягненням певного 

віку. В інших галузях права право- та дієздатність не розділяються, мається 

на увазі, що вони з'являються у громадянина одночасно та його правове 

становище характеризується єдиною праводієздатністю, або, інакше кажучи, 

правосуб'єктністю. В той самий час і таке визначення не може бути 

сприйняте абсолютно. Так, відповідно до Конституції України кожному (у 

тому числі й неповнолітньому) гарантується право на звернення до 

державних органів, але самостійно реалізувати таке право особа зможе лише 

після досягнення повноліття, а до того часу її інтереси має представляти її 

законний представник. 

До вирішення питання встановлення адміністративної 

правосуб'єктності, з урахуванням специфіки адміністративних 

правовідносин, необхідно підходити з принципово інших позицій. Дійсно, 

нерозмежування право- та дієздатності суб'єктів, було б невиправданим 

спрощенням багатогранних адміністративних відносин, що негативно 

відбилося б на інтересах суб'єктів (ігнорувався б, наприклад, інститут 

представництва або створювались перепони у діяльності підприємств). 

Сфера діяльності публічної адміністрації вимагає режиму суворого 

дотримання прав суб'єктів правовідносин, а отже, мають бути враховані усі 

особливості моменту виникнення як самих прав, так і обов'язків. 

Для задоволення такої вимоги необхідно вирізняти загальну пра- 

восуб'єктність та спеціальну правосуб'єктиість володіння якими і 



визначатиме, по-перше, умови появи самих суб'єктів і по-друге, особливості 

тих правовідносини, в які вони вступатимуть. 

Загальна правосуб'єктиість — наявність у суб'єкта типових прав, 

обов'язків та можливості їх використання та виконання, незалежно від 

зовнішніх чинників. Обсяг загальної правосуб'єктності однаковий в межах 

таких категорій суб'єктів, як фізичні та юридичні особи. 

Спеціальна правосуб'єктиість — наявність у суб'єкта специфічних 

прав, обов'язків та можливості їх використання та виконання залежно від 

ряду зовнішніх чинників. Обсяг спеціальної правосуб'єктності не є 

однаковим або сталим: він залежить від волі суб'єкта, його виду, 

характеристик тощо. 

Загальна та спеціальна правосуб'єктність, у свою чергу, мають наступні 

елементи — правоздатність та дієздатність. 

Правоздатність — це здатність мати суб'єктивні права та обов'язки, 

передбачені нормами адміністративного права. 

Суб'єктивні права в сфері публічного управління — це надана і 

гарантована державою, а також закріплена в адміністративно-правових 

нормах міра можливого (дозволеного) поводження в правовідносинах, що 

забезпечена кореспондуючим зобов'язанням іншого суб'єкта правовідносин. 

Суб'єктивні юридичні обов'язки. Вони нерозривно пов'язані і не 

можуть існувати один без іншого, оскільки право одного суб'єкта не може 

бути реалізоване окремо від виконання зобов'язання іншим суб'єктом. Таким 

чином, у публічному управлінні існування зобов'язань поза правами і 

навпаки прав поза зобов'язаннями позбавлено будь- якого сенсу. 

Виникати правоздатність може з моменту народження (право на 

медичну допомогу, на судовий захист своїх прав тощо), або ж з появою 



певних чинників — право обирати та бути обраним до органів публічної 

адміністрації; військовий обов'язок, виникнення якого залежить від статі, 

віку, громадянства, стану здоров'я і, навіть, від віросповідання (право на 

альтернативну (невійськову) службу). Правоздатність суб'єктів не є 

однаковою і залежить від виду правосуб'єктності (загальна чи спеціальна) та 

наявності особливостей суб'єктів у межах одного виду правосуб'єктності. 

Основні характеристики адміністративної правоздатності: 

1) публічно-сервісна та управлінська сутність діяльності суб'єктів, що 

виражається у реалізації різних функцій публічного (державного та 

самоврядного) управління; 

2) наявність спеціальних прав та обов'язків суб'єктів адміністративного права, 

які сприяють формуванню організаційних зв'язків та відносин у системі 

публічного управління; 

3) забезпечення захисту правовідносин, учасниками яких є громадяни; 

4) юридичні гарантії розгляду правової суперечки, яка виникла в системі 

публічного управління, в адміністративному або судовому порядку в межах 

встановлених процесуальних правил. 

Для органів державної влади як суб'єктів адміністративного права: 

1) юридична владність дій та розпорядчий характер рішень, які ними 

приймаються; 

2) реалізація державних повноважень примусового характеру, застосування 

заходів адміністративного примусу. 

За загальним правилом, правоздатність не може бути обмежена або 

відчужена. В той самий час, за рішенням суду особу можуть позбавити, 



наприклад, права керування транспортними засобами, права полювання, 

обмежити право вільного вибору місця проживання, пересування, позбавити 

ліцензії, виборчого права тощо. Суб'єкт не може відмовитися від своїх прав 

остаточно (він може утриматись від їх реалізації, але в будь-який момент 

може їх використати). 

Адміністративна дієздатність — це здатність своїми діями (або 

бездіяльністю) набувати та реалізовувати права, створювати для себе або 

інших суб'єктів обов'язки та їх виконувати. Момент виникнення дієздатності 

залежить від виду правосуб'єктності: при загальній правосуб'єктності 

дієздатність, переважно, виникає в повному обсязі з 18-річного віку у 

фізичних осіб і з моменту внесення до Державного реєстру у юридичних 

осіб. У той самий час, адміністративна дієздатність, залежно від 

особливостей адміністративно-правових відносин, може частково виникати і 

незалежно від вказаних обставин. Так, особа віком від 6 до 18 років має 

право членства в дитячих громадських організаціях; засновником дитячих та 

молодіжних громадських організацій можуть бути особи, які досягли 15-

річного віку; дієздатність юридичної особи може виникнути у зв'язку з 

делегуванням повноважень, виданням певного нормативно-правового акта 

тощо. 

Адміністративна дієздатність при спеціальній правосуб'єктності 

виникає з появою певних чинників, які й обумовлюють як момент 

виникнення дієздатності, так і її особливості. Наприклад, пасивне виборче 

право виникає з моменту досягнення особою 21 року, але реалізувати це 

право вона здатна лише за наявності певних чинників — громадянства, 

відсутності судимості тощо. Юридична особа, яка займається ліцензованою 

діяльністю, набуває дієздатності лише після (і за умови) одержання 

спеціального дозволу (ліцензії). 



Законом передбачається можливість обмеження дієздатності громадян, 

які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами (ст. 36 

Цивільного кодексу України), але практичного значення для 

адміністративних правовідносин таке обмеження не має, оскільки воно 

стосується порядку укладення цивільно-правових угод і аж ніяк не участі в 

публічному адмініструванні. 

Судом також визнаються недієздатними громадяни, які внаслідок 

душевної хвороби або психічного розладу не можуть розуміти значення своїх 

дій та керувати ними. Звичайно, такі особи не володіють адміністративною 

правосуб'єктністю, а отже, не можуть виступати як суб'єкти 

адміністративного права. В той самий час, не можна казати, що ця категорія 

осіб повністю відсторонена від діяльності органів державної влади, оскільки 

сутність адміністративних правовідносин полягає не тільки в активній участі 

суб'єктів у публічному адмініструванні, а й у пасивному праві бути 

захищеним від протиправних дій тих самих органів публічної адміністрації 

або їх посадових осіб. А тому інтереси таких осіб у сфері публічних відносин 

мають представлятися їх опікунами (звернення до органів державної влади за 

захистом їх прав та законних інтересів тощо). 

Теорія права та чинне законодавство передбачає можливість визнання 

недієздатною лише фізичну особу. Що ж стосується юридичної особи, то 

вважається, що втрата адміністративної дієздатності має наслідком і 

автоматичну втрату правосуб'єктності (відповідно, або спеціальної — тоді 

особа продовжує функціонувати, за виключенням видів діяльності, які були 

обумовлені спеціальною правосуб'єктністю, або ж загальної — тоді особа 

остаточно припиняє свою діяльність). 

Елементами дієздатності можуть виступати: 

1) здатність самостійно реалізовувати належні права; 

2) здатність самостійно реалізовувати встановлену компетенцію; 



3) здатність самостійно приймати адміністративні акти; 

4) здатність самостійно застосовувати заходи адміністративного примусу; 

5) здатність самостійно визнавати, гарантувати та захищати права та свободи 

громадян; 

6) здатність самостійно нести за порушення адміністративно-правових норм 

юридичну відповідальність. 

Елемент дієздатності, зазначений останнім, в адміністративній науці 

визначається як деліктоздатність. 

Адміністративна деліктоздатність у фізичних осіб, за загальним 

правилом, настає з 16 років. До недавнього часу питання деліктоздатності 

юридичної особи викликало палкі дискусії. З прийняттям Кодексу 

адміністративного судочинства України, який визнав відповідачем орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування як суб'єкта владних 

повноважень, це питання має бути вирішеним на користь розширення 

можливостей притягнення до адміністративної відповідальності юридичних 

осіб і за інші адміністративні правопорушення (наприклад, в 

природоохоронній сфері, податкових відносинах тощо). В будь-якому 

випадку, деліктоздатність юридичної особи має виникати одночасно з 

правосуб'єктністю, оскільки саме вона обумовлює обсяг компетенції 

(сукупності прав та обов'язків) за реалізацію і в межах якої, власне, юридична 

особа і нестиме відповідальність. 

Враховуючи тенденції у розвитку адміністративних відносин, зокрема 

у сфері адміністративних договорів, уважається доцільним вирізняти такий 

елемент адміністративної дієздатності, як угодоздатність 

(правочиноздатність), який до цього часу був характерний лише для 

цивільних правовідносин. 



З урахуванням особливостей адміністративного права, угодоздатність 

(правочиноздатність), або договороздатність — це здатність суб'єкта 

адміністративних правовідносин особисто своїми діями здійснювати і 

укладати адміністративні договори. 

Стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

адміністративна правосуб'єктність виявляється у нормативно-закріпленій 

компетенції — сукупності юридико-владних прав і обов'язків 

(повноважень), що надаються їм для виконання відповідних завдань та 

функцій. Це ж є характерним і для органів управління (адміністрації) 

підприємств, установ. Якщо ж узагальнити, то для юридичних осіб як 

суб'єктів адміністративного права домінуючим є використання терміна 

«адміністративно-правовий статус». 

Адміністративно-правовий статус — це сукупність суб'єктивних 

прав і обов'язків, закріплених нормами адміністративного права за певним 

суб'єктом. Обов'язковою ознакою набуття особою адміністративно-правового 

статусу є наявність у неї конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, що 

реалізуються цією особою як у рамках адміністративних правовідносин, так і 

поза ними. 

Підтримуючи домінуючу позицію вітчизняних вчених-

адміністративістів щодо суб'єктів адміністративного права, варто 

констатувати, що адміністративна правосуб'єктність є базовою категорією у 

розумінні потенційної здатності суб'єкта права мати певні права та 

виконувати обов'язки у сфері дії адміністративного права. У разі ж 

зосередження уваги на конкретних (наявних) у особи правах і обов'язках, то 

на перший план «виходить» категорія — «адміністративно-правовий статус». 

Розмежовувати варто і такі категорії, як «суб'єкт адміністративного 

права» та «суб'єкт адміністративних правовідносин». Якщо суб'єктом 

адміністративного права є особа, яка має лише потенційну здатність вступати 



у правовідносини, тоді як суб'єкт адміністративних правовідносин є 

реальним їх учасником, фактичним носієм суб'єктивних прав та обов'язків у 

сфері дії адміністративного права. 

Особа фактично може не брати участі у жодних адміністративних 

правовідносинах (публічно-сервісних, адміністративно-деліктних, 

адміністративно-процедурних тощо), однак суб'єктом права вона є, оскільки 

в законодавстві закріплені потенційні її права та обов'язки (якщо особа не 

подає адміністративного позову до адміністративного суду, вона не є 

реальним суб'єктом адміністративних правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства, однак комплекс її потенційних прав та 

обов'язків у відповідній сфері закріплено у КАС України та інших нор- 

мативно-правових актах). 

Для суб'єктів адміністративного права характерною є їх множинність, 

множинність зовнішніх організаційно-правових форм їх існування, специфіка 

адміністративно-правового статусу кожного, що й виступає передумовою для 

класифікаційного розподілу. Існує кілька варіантів їх класифікації із 

обранням різних критеріїв. 

Так, наприклад, 

а) залежно від наявності державно-владних повноважень: державні 

організації та їх представники і недержавні організації та їх представники, 

або ж суб'єкти, наділені владними повноваженнями, та суб'єкти, які такими 

повноваженнями не наділені; 

б) залежно від персоналізації: колективні та індивідуальні суб'єкти 

або ж фізичні особи, юридичні особи та колективні суб'єкти (утворення). 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 



Суб'єкт адміністративного права — це юридична чи фізична особа, що 

є носієм прав і обов'язків у сфері публічної адміністрації, передбачених 

адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані права 

реалізовувати, а покладені обов'язки виконувати. 

Стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

адміністративна правосуб'єктність виявляється у нормативно-закріпленій 

компетенції — сукупності юридико-владних прав і обов'язків (повноважень), 

що надаються їм для виконання відповідних завдань та функцій. Це ж є 

характерним і для органів управління (адміністрації) підприємств, установ. 

Якщо ж узагальнити, то для юридичних осіб як суб'єктів адміністративного 

права домінуючим є використання терміна «адміністративно-правовий 

статус». 

Адміністративно-правовий статус — це сукупність суб'єктивних прав і 

обов'язків, закріплених нормами адміністративного права за певним 

суб'єктом 



 

2. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НЕ НАДІЛЕНІ 

ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ 

Адміністративно-правовий статус фізичних осіб 

Термін «фізична особа» є узагальнюючим й передбачає зосередження 

уваги на громадянах України, іноземних громадянах та особах без 

громадянства. 

Адміністративно-правовий статус фізичної особи є частиною 

загального правового статусу, визначеного Конституцією України, 

законодавством України, міжнародними договорами. 

Адміністративно-правовий статус фізичної особи — це сукупність 

наданих адміністративним законодавством прав та обов'язків фізичних осіб, 

реалізація яких забезпечується певними гарантіями. Основою 

адміністративно-правового статусу фізичної особи є адміністративна 

правоздатність, а реалізуються суб'єкти права та обов'язки в межах 

адміністративної дієздатності. 

Адміністративно-правовий статус громадян України. 

Адміністративно-правовий статус громадян України включає 

адміністративну правоздатність, адміністративну дієздатність, суб'єктивні 

права, обов'язки. Перші два вже були детально проаналізовані у 

попередньому питанні, варто зосередити увагу на решті складових 

адміністративно-правового статусу. 

Права та обов 'язки громадян у сфері публічної адміністрації 

(публічного адміністрування). Відповідно до Конституції України людина, 

її права й свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання й захист прав 

і свобод людини й громадянина — обов'язок держави. Кожний громадянин 

України володіє на її території всіма правами й свободами й несе рівні 

обов'язки, передбачені Конституцією України. Ці конституційні положення є 



вихідними для адміністративно-правового статусу громадян, що 

визначається нормами конституційної, адміністративної й інших галузей 

права шляхом падання громадянам прав, свобод і покладання на них 

обов'язків у сфері діяльності публічної адміністрації, а також встановлення 

відповідальності громадян перед державою. 

За своєю юридичною природою права, свободи, обов'язки й 

відповідальність громадян у сфері публічної адміністрації нічим не 

відрізняються від інших прав, свобод, обов'язків і відповідальності, якими 

громадяни володіють у всіх галузях економічного, політичного, соціального 

й культурного життя. Всі громадяни України рівні перед законом незалежно 

від походження, соціального й майнового становища, расової й національної 

приналежності, статі, освіти, мови, переконань, віросповідання, 

приналежності до громадських об'єднань, роду й характеру занять, місця 

проживання й інших обставин. 

Обсяг і зміст адміністративної правоздатності визначається законами й 

прийнятими на їх основі актами публічної адміністрації, у яких містяться 

відповідні норми адміністративного права. 

Конкретний обсяг прав, свобод і обов'язків громадян у сфері публічної 

адміністрації визначається рядом обставин: вік, стан здоров'я, наявність 

освіти тощо. Наприклад, сімейні відносини можуть слугувати підставою для 

обмеження права на зайняття посади у державному органі. 

Громадяни України, реалізуючи свої права, свободи й покладені на них 

обов'язки в сфері публічної адміністрації, вступають в адміністративно-

правові відносини з державними органами і їхніми підрозділами й 

посадовими особами, а також з іншими суб'єктами адміністративного права. 

Адміністративно-правові відносини громадян з іншими суб'єктами 

адміністративного права можуть виникати: 



 - на основі реалізації громадянами приналежних їм прав у сфері публічного 

управління; 

 - у зв'язку з виконанням покладених на громадян обов'язків у сфері публічної 

адміністрації; 

 - при захисті прав, свобод і законних інтересів громадян; 

 - при порушенні (невиконанні) громадянами правових обов'язків. 

Права громадян діляться за ступенем можливості їхньої реалізації на 

абсолютні й відносні. 

Абсолютними вважаються такі права, реалізація яких залежить лише 

від волевиявлення громадянина. До них, наприклад, належить право 

громадян: 

 - брати участь у реалізації публічних функцій держави, публічного 

управління справами держави як безпосередньо, так і через своїх 

представників; 

 - на вступ до загальноосвітньої школи; 

 - на особисту недоторканність; 

 - звертатися особисто, а також направляти індивідуальні й колективні 

звернення до державних органів і органів місцевого самоврядування; 

 - на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або 

бездіяльністю) органів державної влади або їх посадовими особами. 

Відносними є такі права, реалізація яких залежить не тільки від 

волевиявлення громадян, а й від наявності фактичних можливостей для 

їхньої реалізації в даному місці і на даний час. До них, наприклад, належить 



право громадян на вступ до вищого навчального закладу (його реалізація 

залежить від результатів складання вступних іспитів, наявності конкурсу); на 

водіння транспортного засобу (залежить від і стану здоров'я, складання 

іспитів). 

У міру досягнення успіхів у господарській і соціально-культурній 

сферах багато відносних прав можуть стати абсолютними, але не у всіх 

иипадках. Реалізація відносних прав часто залежить від особистих якостей 

громадянина (стану здоров'я, наявності фахової освіти тощо), від часу 

(черговості) задоволення правомірного прохання (наприклад, установка 

телефону, надання жилої площі). 

Обов'язки громадян розрізняють за таким самим принципом. 

Абсолютні обов'язки — це обов'язки, покладені на громадянина в і 

сфері публічного управління та виконання яких не залежить від будь-яких 

обставин, оскільки зумовлено нормами чинного законодавства. До таких 

обов'язків можна віднести: загальний обов'язок дотримуватись закону, 

сплачувати податки, не завдавати шкоди природі, культурним та історичним 

пам'яткам, а також досить важливий обов'язок не зловживати своїми 

правами, тим самим порушуючи права інших суб'єктів. 

Відносні обов'язки — це обов'язки громадян у сфері публічної 

адміністрації виконання яких залежить від ряду чинників, які можуть 

стосуватись або волевиявлення громадянина (вступ до ВНЗ — обов'язки 

абітурієнта; вступ на державну службу — обов'язки, визначені Законом 

України «Про державну службу»), або певних обставин (в період 

надзвичайного стану — обов'язок обмежити пересування тощо). 

Особливу групу становлять обов'язки, які виникають із деліктних 

правовідносин — деліктні обов'язки — тобто ті, які покладені на 

громадянина у зв'язку з його протиправною поведінкою і полягають, власне, 



в обов'язку суб'єкта зазнати певних обмежень своїх прав та свобод як 

покарання (не в кримінальному його значенні) за вчинений проступок. 

Способи виконання обов'язків різні. Вони залежать від конкретного їх 

змісту. Одні виконуються за допомогою активних дій, інші — утриманням 

від дій, заборонених нормами права. Методом забезпечення дотримання 

громадянами обов'язків є виховання, формування правосвідомості, а також 

заходи суспільного впливу. Разом із тим, відхилення від виконання обов'язків 

може спричинити застосування уповноваженим на те органом або посадовою 

особою до порушника заходів державного примусу (адміністративну чи 

дисциплінарну відповідальність). Випадки й порядок їх застосування 

визначені законодавством. 

Права й обов'язки громадян у сфері публічної адміністрації 

підрозділяються також на загальні й спеціальні. 

Загальні права й обов'язки громадян поширюються на всі галузі й 

сфери публічної адміністрації. До загальних прав громадян, наприклад, 

належать: право на участь у публічному управлінні й право на оскарження 

дій державних органів і посадових осіб, що порушують права й свободи 

громадян. Прикладами загальних обов'язків громадян можуть слугувати: 

дотримання законів, підзаконних актів, трудової дисципліни; своєчасна 

сплата встановлених законом податків і зборів. 

Спеціальні права й обов'язки — це права й обов'язки громадян у тій 

або іншій сфері або галузі або групі галузей публічної адміністрації. 

Наприклад, у сфері економіки кожен громадянин має право на вільне 

використання своїх здібностей і майна для підприємницької й іншої, не 

забороненої законом економічної діяльності. Не допускається економічна 

діяльність, спрямована на монополізацію й недобросовісну конкуренцію. У 

соціально-культурній сфері, наприклад, кожній особі гарантується свобода 

літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості; кожна 



особа має право на участь у культурному житті й користування закладами 

культури, на доступ до культурних цінностей. До спеціальних обов'язків 

належить обов'язок кожного громадянина піклуватися про збереження 

історичної й культурної спадщини, оберігати пам'ятники історії й культури, 

дотримувати правил санітарії, одержати середню загальну освіту тощо. 

Як загальні, так і спеціальні права й обов'язки громадян у сфері 

публічної адміністрації — похідні від основних прав, свобод і обов'язків 

громадян, закріплених у Конституції України. В адміністративно-правових 

нормах вони конкретизуються й деталізуються. Наприклад, право громадян 

на участь в управлінні справами держави закріплене в ст. 38 Конституції 

України. Це право стосовно виконавчої діяльності, публічної адміністрації 

деталізується адміністративним законодавством, що регламентує порядок 

зарахування громадян на державну службу. Громадяни, зараховані на 

державну службу, стають службовцями органів публічної адміністрації й 

безпосередньо здійснюють завдання й функції відповідного органу. Для 

виконання службовцями своїх обов'язків норми адміністративного права 

наділяють їх відповідними державно-владними повноваженнями. Вони ж 

регламентують порядок проходження державної служби. Адміністративно-

правові норми закріплюють і інші форми реалізації конституційного права 

громадян на участь у публічній адміністрації. 

В адміністративно-правовій науці також прийнято розподіляти права 

громадян у сфері публічної адміністрації на групи: 

а) соціально-економічні (право власності, право користуватися 

об'єктами державної та комунальної власності, право на достатній життєвий 

рівень, право на свободу мітингів, демонстрацій тощо); 

б) політичні (право на свободу об'єднань у політичні партії та 

громадські організації, право на рівний доступ до державної служби тощо); 



в) особисті (право на повагу до своєї гідності, на невтручання в 

ііеобисте життя тощо). 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. 

Згідно з чинним законодавством, іноземець — це особа, яка не перебуває у 

громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або 

держав. 

Особа без громадянства — це особа, яку жодна держава відповідно до 

свого законодавства не вважає своїм громадянином. 

Іноземці та особи без громадянства користуються національним 

режимом, тобто мають ті самі права і свободи та виконують ті самі 

обов’язки, що і громадяни України, за винятком певних обмежень, 

визначених Конституцією, законами України, а також міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України. 

Іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно 

від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших., 

інших обставин. 

Якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації 

прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може 

прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і 

свобод громадянами цієї держави на території України. 

Реалізація іноземцями та особами без громадянства своїх прав і свобод 

не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, 

свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в 

Україні. 



Отже, може йтися про встановлення щодо іноземних громадян: 

національного режиму (сукупність їх прав та обов'язків на території держави 

перебування дорівнює правам і обов'язкам громадян цієї держави), режиму 

найбільшого сприяння (це сукупність прав та обов'язків громадян, які 

встановлюються для громадян третьої держави, які на території держави 

перебування мають найсприятливіший статус), спеціальний режим (надання 

іноземним громадянам прав, які відрізняються від тих, що передбачені для 

громадян чи іноземних громадян за режимом найбільшого сприяння). 

Права іноземців та осіб без громадянства 

1. Право на інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види 

підприємницької діяльності, передбаченої законодавством України. При 

ньому вони мають такі самі права і обов'язки, що і громадяни України, якщо 

інше не випливає з Конституції та законів України. 

 2. Право на трудову діяльність. Іноземці та особи без громадянства мають 

рівні з громадянами України права та обов'язки в трудових відносинах, якщо 

інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами 

України. Зокрема право на державну службу, службу в органах місцевого 

самоврядування для цієї категорії суб'єктів обмежені. Іноземці та особи без 

громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений 

термін, можуть займатися трудовою діяльністю відповідно до одержаного у 

встановленому порядку дозволу на працевлаштування. Працевлаштування в 

Україні іноземців та осіб без громадянства, найнятих інвестором у межах і за 

посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, 

здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування. 

 3. Право на відпочинок. Іноземці та особи без громадянства мають право на 

відпочинок як громадяни України. 

 4. Право на охорону здоров'я. 



 5. Право на соціальний захист. Іноземці та особи без громадянства мають 

право на соціальний захист, у тому числі на одержання пенсії та інших видів 

соціальної допомоги відповідно до законодавства України та міжнародних 

договорів України. У разі коли для призначення пенсії потрібен певний стаж 

роботи, іноземцю та особі без громадянства на підставах і в порядку, 

встановлених законодавством України і міжнародними договорами України, 

може зараховуватися стаж роботи за кордоном. 

 6. Право на житло. Іноземці та особи без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, мають право на підставах і в порядку, встановлених 

для громадян України, одержати жиле приміщення, якщо інше не 

передбачено законодавством України. 

 7. Майнові та особисті немайнові права. Іноземці та особи без громадянства 

можуть відповідно до законодавства України мати у власності будь-яке 

майно, успадковувати і заповідати його, а також мати особисті немайнові 

права. В той самий час, таке право не є абсолютним, і стосовно певних видів 

майна законодавством можуть встановлюватись певні обмеження 

(наприклад, стосовно права власності на землю). 

 8. Право на освіту. 

 9. Право на користування досягненнями культури. Іноземці та особи без 

громадянства мають право на користування досягненнями культури нарівні з 

громадянами України і зобов'язані дбайливо ставитися до пам'яток історії та 

культури, інших культурних цінностей. 

 10. Право на участь в об'єднаннях громадян. Іноземці та особи без 

громадянства, які постійно проживають в Україні, мають право вступати на 

загальних з громадянами України підставах до легалізованих об'єднань 

громадян, якщо інше не передбачено законами України і якщо це 



передбачено статутами цих об'єднань. Іноземці та особи без громадянства не 

можуть бути членами політичних партій України. 

 11. Право на свободу совісті. Іноземцям та особам без громадянства 

гарантується право на свободу совісті нарівні з громадянами України. 

 12. Права у шлюбних і сімейних відносинах. Іноземці та особи без 

громадянства можуть укладати і розривати шлюби з громадянами України та 

іншими особами відповідно до законодавства України. Вони мають рівні з 

громадянами України права і обов'язки у шлюбних і сімейних відносинах. 

 13. Гарантії особистих прав. Законодавством України іноземцям та особам 

без громадянства гарантуються недоторканність особи, житла, невтручання в 

особисте і сімейне життя, таємниця листування, телефонних розмов і 

телеграфних повідомлень, повага їх гідності нарівні з громадянами України. 

 14. Пересування на території України і вибір місця проживання. Іноземці та 

особи без громадянства можуть пересуватися на території України і обирати 

місце проживання в ній відповідно до порядку, встановленого Кабінетом 

Міністрів України. Обмеження в пересуванні та виборі місця проживання 

допускаються, коли це необхідно для забезпечення безпеки України, охорони 

громадського порядку, охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів її 

громадян та інших осіб, які проживають в Україні. 

15. Право на судовий захист своїх прав. Іноземці та особи без 

громадянства мають право на звернення до суду та до інших державних 

органів для захисту їх особистих, майнових та інших прав. У судочинстві 

іноземці та особи без громадянства як учасники процесу користуються 

такими самими процесуальними правами, що й громадяни України. 

Обов'язки іноземців та осіб без громадянства 



1. Іноземці та особи без громадянства зобов'язані поважати та дотримувати 

Конституцію і закони України, шанувати традиції та звичаї народу України. 

2. Іноземці та особи без громадянства обкладаються податками і зборами 

відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. 

Обмеження для іноземців та осіб без громадянства 

Такі особи не можуть: 

1) обирати і бути обраними до органів державної влади та самоврядування; 

2) брати участь у референдумах; 

3) мати статус державного службовця; 

4) входити до політичних партій; 

5) перебувати на військовій службі. На іноземців та осіб без громадянства не 

поширюється загальний військовий обов'язок. 

Відповідальність іноземців та осіб без громадянства 

Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин, 

адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на 

загальних підставах, окрім осіб, що мають імунітет. 

Окрім визначених законодавством загальних заходів державного 

примусу (адміністративних стягнень, кримінальних покарань), до вказаних 

осіб можуть застосовуватись і такі заходи державного примусу: 

1. Скорочення терміну перебування в Україні — у випадку коли іноземці чи 

особи без громадянства вчиняють правопорушення, за які не передбачено 

адміністративної або кримінальної відповідальності. 



2. Видворення за межі України. Іноземець або особа без громадянства, які 

вчинили злочин або адміністративне правопорушення, після відбуття 

призначеного покарання чи виконання адміністративного стягнення можуть 

бути видворені за межі України. Рішення про видворення за межі України 

після відбуття покарання чи виконання адміністративного стягнення 

приймається органом внутрішніх справ за місцем перебування особи з 

наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави 

прийняття такого рішення. 

Орган внутрішніх справ чи орган охорони державного кордону можуть 

затримати і примусово видворити з України іноземця або особу без 

громадянства тільки на підставі постанови адміністративного суду. Така 

постанова приймається судом за зверненням органу внутрішніх справ, органу 

охорони державного кордону або Служби безпеки України, якщо іноземець 

або особа без громадянства ухиляються від виїзду після прийняття рішення 

про видворення або є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть 

ухилятися від виїзду. 

Іноземці та особи без громадянства, затримані за незаконне 

перебування на території України (в порушення заборони щодо в'їзду в 

Україну, за відсутності визначених законодавством та міжнародними 

договорами України підстав для перебування в Україні (транзитного проїзду 

через її територію), у тому числі перебування за чужими, підробленими, 

зіпсованими або такими, що не відповідають встановленому зразку, візою 

(дозволом), паспортним документом), розміщуються в пунктах тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 

Україні, з регламентованим внутрішнім розпорядком на період, необхідний 

для підготовки їх видворення за межі України у примусовому порядку, але не 

більше ніж шість місяців. За рішенням органу внутрішніх справ, видворення 

іноземця та особи без громадянства за межі України може супроводжуватися 

забороною подальшого в'їзду в Україну строком до п'яти років. Строки 



заборони подальшого в'їзду в Україну обчислюються з дня винесення 

вказаного рішення. Порядок виконання рішення про заборону подальшого 

в'їзду в Україну визначається законодавством України. 

 

2.2. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян  

 

Об'єднання громадян — це добровільне громадське формування, 

створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами 

своїх прав та свобод. 

Ознаки об'єднань громадян: 

а) спільні для всіх різновидів: 

 - добровільність вступу та виходу з об'єднання громадян, своєрідність 

методів роботи, сутність яких полягає у досягненні певної мети 

внутрішньоорганізаційними прийомами та способами, особливість форм 

примусу, найвищою із яких є виключення із об'єднання громадян; 

 - відсутність державно-владних повноважень, за винятком випадків, коли 

держава делегує їм окремі повноваження та закріплює їх законодавчо 

(професійне самоврядування); 

 - некомерційній характер діяльності; 

 - в якості засобів внутрішньої самоорганізації є самоврядування та 

саморегуляція; 

б) специфічні (притаманні окремим різновидам об'єднань громадян): 

 - інститут членства та відносини членства; 



 - обов'язкова участь членів у роботі та створенні матеріально-технічної бази 

шляхом внесення членських внесків; 

 - наявність статуту. 

Види об'єднань громадян: 

а) за організаційно-правовими властивостями: 

 - масові (творчі союзи, політичні партії, професійні спілки тощо); 

 - органи громадської самодіяльності (громадські формування з охорони 

громадського порядку); 

 - органи громадського самоврядування (ради і колективи мікрорайонів, 

вуличні, домові комітети тощо); 

б) за масштабом діяльності: 

 - міжнародні; 

 - всеукраїнські; 

 - місцеві. 

в) залежно від мети створення. 

 - політичні партії; 

 - громадські організації. 

Політична партія — об'єднання громадян-прихильників 

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною 

метою участь у виробленні державної політики, формування органів влади, 

місцевого самоврядування і представництво у їх складі. 



Громадська організація — це об'єднання громадян для задоволення та 

захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 

культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 

Особливе місце серед громадських організацій посідають: професійні 

спілки — добровільні неприбуткові громадські організації, що об'єднують 

громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності (навчання), а також релігійні організації — релігійні 

братства, духовні навчальні заклади, монастирі тощо, що являють собою 

стійкі організаційні утворення із специфічними цілями та конкретними 

способами їх досягнення (відправлення релігійних культів, релігійних 

обрядів, релігійної діяльності). 

Основу взаємовідносин об'єднань громадян з іншими суб'єктами 

адміністративного права, перш за все, органами публічної адміністрації 

визначають Конституція України, закони України «Про об'єднання 

громадян», «Про політичні партії», «Про свободу совісті та релігійні 

організації», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» тощо. 

Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян — це 

сукупність прав, обов'язків, які реалізуються в адміністративних 

правовідносинах, що виникають між об'єднаннями громадян і державними 

органами, органами місцевого самоврядування. 

Нормами адміністративного права регулюються питання легалізації 

об'єднань громадян, контролю за їх діяльністю, відповідальності та 

припинення діяльності об'єднань громадян. Решта відноснії - предмет 

регулювання норм інших галузей права. 

Легалізація об'єднань громадян — офіційне визнання об'єднань 

громадян, що здійснюється способом їх реєстрації або повідомлення про 

заснування. Діяльність об'єднання громадян, які не легалізовані або 

примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною. Тобто, за 



допомогою норм адміністративного права визначається порядок офіційного 

визначення державою об'єднань громадян й оформлення їх правового 

статусу. 

Способи легалізації, а) реєстрація (для політичних партій, 

міжнародних та всеукраїнських громадських організацій є обов'язковою; 

б) повідомлення про заснування. 

Легалізація об'єднань громадян здійснюється у Міністерстві юстиції 

України (політичні партії, міжнародні та всеукраїнські громадські 

організації), місцевих органах виконавчої влади, а також виконавчих органах 

місцевого самоврядування. У зв'язку із реформуванням органів реєстрації у 

контексті оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, 

реєстраційні функції передано Державній реєстраційній службі України. 

Відмова у реєстрації може бути оскаржена до суду. Для легалізації 

об'єднання громадян його засновники подають заяву та документи, перелік 

яких визначається законодавством для певного із різновидів такої об'єднань. 

Громадські організації можуть легалізовувати своє заснування шляхом 

письмового повідомлення про це відповідних органів. 

Принципи об'єднань громадян: 

 - добровільність; 

 - рівноправність їхніх членів; 

 - самоврядування; 

 - законність; 

 - гласність. 

Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань 

громадян забороняється у судовому порядку, якщо їх метою є: 



 - зміна через насильство конституційного ладу і в будь-якій протизаконній 

формі територіальної цілісності держави; 

 - підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних 

держав; 

 - пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму; 

 - обмеження загально визначених прав людини. 

Норми адміністративного права визначають засади контролю з боку 

держави за діяльністю об'єднань громадян (з боку органів, що проводять 

легалізацію, стосовно дотримання положень статуту, фінансові та податкові 

органи — контроль за джерелами та розмірами прибутків, фінансових 

надходжень, за правильністю та своєчасністю сплати податків, державні 

інспекції — щодо дотримання вимог галузевого законодавства. 

Об'єднання громадян користуються широким переліком прав:  

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів 

(учасників) у державних і громадських органах, брати участь у політичній 

діяльності, проводити масові заходи, створювати установи та організації, 

одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань, вносити 

пропозиції до органів державної влади, розповсюджувати інформацію і 

пропагувати свої ідеї та цілі, засновувати засоби масової інформації тощо. 

Крім прав, є й обов'язки — дотримання законодавства, сплата податків 

тощо. 

Істотно зростає роль і значення серед об'єднань громадян як суб'єктів 

адміністративного права так званих професійних громадських організацій, 

органів професійного самоврядування. 



Особливе місце посідають професійні правничі громадські організації, 

які слід розглядати як некомерційні, недержавні, добровільні об'єднання 

правників (юристів), засновані на членстві та на основі спільної діяльності, 

самоорганізації, самооплати, самоврядування з метою задоволення 

професійних інтересів їхніх членів та які створені й функціонують відповідно 

до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян» та 

внутрішніх нормативних актів. За офіційними даними Міністерства юстиції 

України, на сьогоднішній день зареєстровано понад 60 всеукраїнських 

професійних правничих громадських організацій (ВГО «Асоціація 

адвокатів», ВГО «Союз юристів України», ВГО «Українська нотаріальна 

палата», ВГО «Українська асоціація викладачів права», ВГО «Асоціація 

суддів України», ВГО «Рада представників юридичних вищих навчальних 

закладів та наукових установ», ВГО «Асоціація правників України», ВГО 

«Федерація юристів України», ВГО «Спілка юристів-аграрників України», 

ВМГО «Український національний союз молодих юристів» тощо). 

Незважаючи па поширений досвід існування такого інституту в 

демократичних державах, в Україні відсутні як наукові опрацювання цього 

питання, так і законодавча регламентація діяльності таких об'єднань, 

об'єднань представників «вільних професій». При цьому в умовах сучасних 

процесів істотно зростає роль професійних громадських об'єднань не тільки 

як різновиду об'єднань громадян, а й як суб'єкта, якому держава делегує 

певні функції. 

Норми адміністративного права визначають засади відповідальності 

об'єднань громадян за порушення вимог чинного законодавства. До них 

можуть бути застосовані: попередження, штраф, тимчасова заборона 

(зупинення) окремих видів діяльності, тимчасова заборона (зупинення) 

діяльності, примусовий розпуск (ліквідація). Порядок припинення діяльності 

об'єднань громадян (добровільний та примусовий) також визначається 

нормами адміністративного права. У випадках, передбачених законодавством 



України, може бути примусово розпущене (ліквідоване) об'єднання громадян 

на підставі рішення суду. 

 Адміністративно-правовий статус підприємств, установ 

Специфічне місце в системі суб'єктів адміністративного права 

посідають підприємства, установи, адміністративний статус яких вельми 

специфічний. Це колективні суб'єкти адміністративного права, які 

здійснюють свою діяльність у сфері приватноправових та публічно-правових 

відносин, виконують економічні, соціальні, адміністративно-політичні, 

культурні та інші функції з метою задоволення матеріальних, духовних та 

інших потреб громадян, суспільства, держави. Вони відрізняються один від 

одного за змістом, результатом та метою основної діяльності. 

Підприємство — це самостійний, статутний суб'єкт господарювання, 

створений компетентним органом державної влади, або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом системного здійснення виробничої, науково-

дослідної, іншої господарської діяльності. 

Установа — це різновид організації, яка здійснює соціально-культурні 

або адміністративно-політичні функції, з метою створення соціальних, 

культурно-мистецьких та інших духовних цінностей. 

Чинне законодавство визначає існування різних різновидів 

підприємств, установ залежно від критерію виділення (за організаційно- 

правовою формою, галузевою приналежністю, формою власності, способом 

утворення, кількістю працюючих тощо). Істотна різниця визначена у 

правовому, в т. ч. адміністративно-правовому, статусі державних та 

недержавних організацій. Залежно від мети діяльності, державні та 

недержавні організації поділяються на комерційні та некомерційні, основною 

метою перших є отримання прибутку. Державні та недержавні установи 

мають різний обсяг цивілістичних та адміністративно- правових 



повноважень. Організації, створені у формі юридичних осіб, є 

повноправними суб'єктами адміністративних правовідносин, однак для 

набуття спеціальної правоздатності (у сфері комерційної та некомерційної 

діяльності) недостатнім є отримання статусу юридичної особи, потрібно ще 

отримати спеціальні дозволи (ліцензії), які підтверджують їх право на 

здійснення певного виду діяльності (якщо це передбачено законодавством). 

Отже, наявності державних і недержавних організацій прав та обов'язків у 

сфері дії адміністративного права передує санкціонування їх діяльності 

суб'єктами публічної адміністрації. 

Специфікою участі підприємств, установ у адміністративно-правових 

відносинах є те, що вони беруть участь у них в особі, як правило, свого 

керівника або інших суб'єктів адміністрування. 

Суб'єктами управління підприємств та установ в Україні можуть 

бути: 

 - власник майна підприємства або установи; 

 - уповноважені власником органи; 

 - адміністрація (орган управління), очолювана керівником підприємства або 

установи; 

 - органи, що реалізують повноваження трудового колективу. 

Окрім того, можливим є делегування права управління власником чи 

уповноваженим ним органом іншим суб'єктам управління (якщо це 

визначено у статутних документах). 

Адміністрація підприємства, установи — це частина трудового 

колективу, яка здійснює у процесі професійної діяльності управління 

трудовим колективом. Адміністрацію підприємства, установи очолює 



керівник, адміністративно-правовий статус якого охоплює: а) визначення 

його ролі і місця в системі управління підприємством чи організацією; б) 

визначення змісту його компетенції; в) можливість бути суб'єктом 

адміністративної відповідальності у передбачених законодавством випадках 

за неналежне виконання повноважень чи перевищення їх обсягу. 

Місце керівника визначається його підпорядкованістю (відносинами із 

власником чи компетентним органом), підзвітністю та відповідальністю. 

Управління може здійснюватися за принципом єдиноначальності 

(одноосібного, однобічного розпорядництва та персональної відповідальності 

керівника за результати роботи в цілому) або ж колегіальності (погодження 

із трудовим колективом). 

Адміністративно-правовий статус підприємств, установ — це 

сукупність прав, обов'язків, яких підприємство чи установа набувають та 

реалізують у процесі створення підприємства, установи, державної їх 

реєстрації, ліцензування щодо певних видів діяльності, визначення кола 

питань і повноважень державних органів щодо підприємства, установ, 

ведення і подання бухгалтерської, статистичної звітності, вжиття 

природоохоронних заходів тощо. 

Традиційним є розподіл адміністративно-правових норм, що 

визначають адміністративно-правовий статус підприємств, установ, на три 

основні групи: 

а) норми, що стосуються всіх підприємств, установ незалежно від 

форми власності; 

б) норми стосовно державних підприємств, установ; 

в) норми, адресовані недержавним підприємствам, установам. 



Перша група визначає принципи взаємодії підприємств, установ із 

органами публічної адміністрації щодо невтручання держави у господарську 

діяльність суб'єктів, визначають засади державної реєстрації підприємств, 

установ, обов'язком ведення бухгалтерської та статистичної звітності, 

надання державним органам звітної та облікової інформації, дотримання 

галузевого законодавства (антимононольного, екологічного, земельного 

тощо), контрольних взаємовідносин, ліцензування тощо. 

Друга група визначає засади створення державних підприємств, 

установ, управління ними, реорганізації та ліквідації, наділення посадових 

осіб державних підприємств, установ повноваженнями державно-владного 

характеру тощо. 

Третя група визначає права та обов'язки недержавних підприємств, 

установ, звуження ролі держави у відносинах із цими суб'єктами — офіційне 

визнання, ліцензування, контроль та відповідальність, припинення 

діяльності. Вплив держави на них не має характеру державного керівництва 

ними. 

Норми адміністративного права визначають порядок реєстрації 

підприємств, установ (дозвільний або нормативно-явочний), ліцензування 

певних видів діяльності та отримання інших різновидів дозволів, контроль за 

діяльністю підприємств, установ з боку державних органів, відповідальність 

за порушення законодавства й припинення діяльності підприємств, установ 

(ліквідації, реорганізації). 

Підвищення уваги з боку держави щодо деталізації адміністративно-

правового статусу суб'єктів природних монополій, в т. ч. й на ринку 

комунальних послуг, вдосконалення питань конкурентного відбору 

керівників державних суб'єктів господарювання (постанова Кабінету 

Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777), засад діяльності державних 

акціонерних товариств, державних холдингових компаній, єдиним 



засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних 

органів, засад здійснення державного контролю за виконанням функцій з 

управління об'єктами державної власності, надання комунальних та 

муніципальних послуг відповідними суб'єктами адміністративного права, 

однак істотно назріла потреба докорінного оновлення адміністративно-

правового статусу цих суб'єктів адміністративного права взагалі. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Адміністративно-правовий статус фізичної особи — це сукупність 

наданих адміністративним законодавством прав та обов'язків фізичних осіб, 

реалізація яких забезпечується певними гарантіями. Основою 

адміністративно-правового статусу фізичної особи є адміністративна 

правоздатність, а реалізуються суб'єкти права та обов'язки в межах 

адміністративної дієздатності. 

Адміністративно-правовий статус громадян України. 

Адміністративно-правовий статус громадян України включає 

адміністративну правоздатність, адміністративну дієздатність, суб'єктивні 

права, обов'язки. Перші два вже були детально проаналізовані у 

попередньому питанні, варто зосередити увагу на решті складових 

адміністративно-правового статусу. 

Загальні права й обов'язки громадян поширюються на всі галузі й 

сфери публічної адміністрації. До загальних прав громадян, наприклад, 

належать: право на участь у публічному управлінні й право на оскарження 

дій державних органів і посадових осіб, що порушують права й свободи 

громадян. Прикладами загальних обов'язків громадян можуть слугувати: 

дотримання законів, підзаконних актів, трудової дисципліни; своєчасна 

сплата встановлених законом податків і зборів. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. 

Згідно з чинним законодавством, іноземець — це особа, яка не перебуває у 



громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або 

держав. 

Особа без громадянства — це особа, яку жодна держава відповідно до 

свого законодавства не вважає своїм громадянином. 

Об'єднання громадян — це добровільне громадське формування, 

створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами 

своїх прав та свобод. 

 



3. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, НАДІЛЕНІ 

ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ 

До органів публічної адміністрації слід віднести ті органи, діяльність 

яких спрямована на реалізацію публічної влади, основною діяльністю яких є 

забезпечення виконання чинного законодавства в публічних інтересах. У 

вітчизняній літературі термін «органи публічної адміністрації» не є 

достатньо поширеним, лише в останні роки його використання стало дещо 

динамічнішим. Враховуючи цільову спрямованість та змістовне наповнення 

публічної адміністрації як процесуальної категорії (з обов'язковою участю у 

відповідних відносинах суб'єктів, наділених публічно-владними 

повноваженнями, підпорядкованість одного учасника публічно-правових 

відносин іншому — суб'єкту владних повноважень (у більшості своїй), 

переважна імперативність цих відносин й домінування публічно-правового 

інтересу) цілком логічним є те, що органами публічної адміністрації 

(публічною адміністрацією в організаційно-структурному розумінні) можуть 

бути не лише органи виконавчої влади, а й інші органи, наділені владними 

вповноваженнями. Хоча саме органи виконавчої влади є основною 

складовою всієї системи органів публічної адміністрації. 

Органи виконавчої влади — це організації, які є частиною державного 

апарату, мають певну компетенцію, структуру, територіальний масштаб 

діяльності, утворюються в порядку, встановленому законом або іншими 

нормативно-правовими актами, володіють певними методами роботи, 

наділені повноваженнями виступати за дорученням держави й покликані в 

порядку виконавчої діяльності здійснювати адміністративно-правове 

регулювання економічної, соціально-культурної та адміністративно-

політичної діяльності держави. 

Традиційним є розподіл органів виконавчої влади на певні види 

залежно від різних критеріїв. 



Так, наприклад, 

 - за сферою дії — органи, наділені владними повноваженнями у галузі 

економіки, адміністративно-політичній, соціально-гуманітарній сфері тощо; 

 - за способом прийняття рішень — колегіальні та одноосібні 

(єдиноначальні); 

 - за характером компетенції (змістом функцій) — загальної, галузевої, 

функціональної та змішаної компетенції; 

 - за організаційно-нравовим рівнем — вищі, центральні, місцеві (критерій 

є базовим як для доктрини, так і для законодавства, нормативно зкріплений). 

Цей розподіл не є абсолютним, вичерпним, а, скоріше за все, базовим, бо 

означає існування зазначених різновидів як обов'язкових (основних, 

найважливіших) для системи органів виконавчої влади в Україні й не 

виключає можливості існування інших різновидів. 

Існуючі в Україні органи виконавчої влади взаємодоповнюють один 

одного, пов'язані між собою внутрішніми (горизонтальними та 

вертикальними) та зовнішніми зв'язками, що й дозволяє вести мову про їх 

систему. Більше того, підтримуючи авторів Академічного курсу з 

адміністративного права за загальною редакцією В. Б. Авер'янова (2007 р.), 

варто констатувати наявність у системі органів виконавчої влади певних 

ознак, притаманних складним соціальним системам, серед яких: єдність 

цільового призначення, функціональна самодостатність, ієрархічність 

організації, субординаційність взамозв'язків між структурними ланками 

тощо. 

Систему органів виконавчої влади України формують: 

 - вищий орган виконавчої влади — Кабінет Міністрів України (уряд); 



 - центральні органи виконавчої влади — міністерства, служби, агентства, 

інспекції, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

(згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями) від 9 грудня 2010 р. 

№ 1085/2010 та Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» 

від 17 березня 2011 р.); 

 - місцеві органи виконавчої влади, які, у свою чергу, розподіляються на: а) 

місцеві органи загальної компетенції (рада міністрів АРК, обласні, Київська 

та Севастопольська міські, районні державні адміністрації; б) місцеві органи 

спеціальної (галузевої, функціональної, змішаної) компетенції, які 

безпосередньо підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої 

влади, перебувають у підпорядкуванні місцевим державним адміністраціям. 

Всі структурні елементи системи органів виконавчої влади формують 

свої взаємовідносини на засадах. 

 - субординації (підпорядкованості між органами вищого і нижчого рівнів); 

 - координації (узгодження дій, рішень між органами одного рівня); 

 - розподілу компетенції: а) галузеві органи — вони здійснюють публічну 

діяльність в одній чи кількох галузях (міністерства); б) функціональні органи 

— зосереджують свою діяльність на реалізації однієї чи кількох функцій 

публічної адміністрації (агентства, служби, інспекції); в) цільові (інколи 

називають програмно-цільовими), які створюються для вирішення 

конкретних програм, проблем важливого характеру (як правило, органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом); 

 - підвідомчості (режим відносин між органами виконавчої влади різних 

рівнів) — вертикальної (між органами виконавчої влади вищого і нижчого 

рівнів), горизонтальної (між органами виконавчої влади одного рівня); 



 - підпорядкованості, або підлеглості (обов'язковість виконання органами 

виконавчої влади нижчого рівня рішень органів виконавчої влади вищого 

рівня). Підпорядкованість (підлеглість) буває: адміністративною 

(організаційною, стосовно всієї діяльності), функціональною (в межах 

окремої або кількох функцій), прямою (між безпосередньо підлеглими 

органами виконавчої влади), опосередкованою, або непрямою (між 

безпосередньо не підпорядкованими органами виконавчої влади); 

 - підконтрольності (перевірка діяльності органів виконавчої влади іншим 

уповноваженим органом виконавчої влади); 

 - підзвітності (звітування підпорядкованими органами виконавчої влади 

перед іншими); 

 - відповідальності. 

Особливе місце в системі органів виконавчої влади посідає Кабінет 

Міністрів України. Загальні засади адміністративно-правового статусу 

Кабінету Міністрів України встановлені Конституцією України, Законом 

України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламентом Кабінету 

Міністрів України. Зокрема ст. 113 Конституції України визначає місце 

Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади, по-перше, 

через визнання його вищим органом у системі органів виконавчої влади, 

тобто таким, що спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних у місті державних адміністрацій; по-

друге, через встановлення відповідальності перед Президентом України, 

підконтрольності і підзвітності Верховній Раді України у межах, 

передбачених Конституцією України (статті 85, 87). 



Чинне законодавство наділяє Кабінет Міністрів України трьома 

основними функціями адміністрування — спрямування, координації та 

контролю. Зокрема Кабінет Міністрів України: 

 - забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання 

Конституції і законів України, актів Президента України; 

 - вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

 - забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 

політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального 

захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування; 

 - розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-

технічного, соціального і культурного розвитку України; 

 - забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління 

об'єктами державної власності відповідно до закону; 

 - здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної 

безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

 - організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

України, митної справи; 

 - спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. 

Хоча у літературі існує погляд щодо функціонального призначення 

Кабінету Міністрів України й додаткового наділення його функцією 

керівництва виконавчо-розпорядчою діяльністю в різних сферах суспільного 

життя. 



Кабінет Міністрів України — колегіальний орган загальної 

компетенції. Це означає, що Кабінет Міністрів шляхом колективного 

(колегіального) постановлення рішень, здійснює загальне керівництво і 

координацію діяльності органів галузевої та функціональної компетенції як у 

системі органів виконавчої влади, так і за її межами, спрямовує та контролює 

їх діяльність. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр 

України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр- міністри, міністри. 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією 

України та законами України, а також указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 

та законів України. 

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і 

розпорядження, які підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом 

і є обов'язковими до виконання. 

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. 

Постанови приймаються на засіданні Кабінету Міністрів України, вони 

можуть бути нормативними та індивідуальними, підписуються Прем'єр-

міністром України, публікуються в офіційних виданнях, зупиняються 

Президентом України з мотивів невідповідності Конституції України з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності. 

Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного 

опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не 

раніше дня їх опублікування. У випадках, передбачених законом, постанови 

Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію 

з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з 

моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими 



постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності. 

Розпорядження приймаються з оперативних питань, вони індивідуальні, 

набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк 

набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти КМУ, які 

визначають права і обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх 

опублікування в офіційних друкованих виданнях. Визнаються 

неконституційними Конституційним Судом України. 

Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного реєстру 

нормативно-правових актів України. Постанови Кабінету Міністрів України 

публікуються в «Офіційному віснику України», акти Кабінету Міністрів 

України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-

сайті Кабінету Міністрів України. 

Президент України може скасувати акти Кабінету Міністрів України з 

мотивів їх невідповідності Конституції України. 

Для забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України як вищого 

органу в системі органів виконавчої влади створюється постійно діючий 

орган — Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно- 

аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України. 

Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та 

проведення засідань Кабінету Міністрів України. Секретаріат здійснює 

контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів 

законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для 

підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України. Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України керує керівник Секретаріату Кабінету Міністрів 



України, який призначається та звільняється Кабінетом Міністрів України за 

поданням Прем'єр-міністра України. 

Керівник секретаріату Кабінету Міністрів України має першого 

заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з 

посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 

Пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади 

заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України вносить 

Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів 

України призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на 

посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, 

визначеному законодавством про державну службу та трудовим 

законодавством. 

Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату 

Кабінету Міністрів України визначаються законодавством про державну 

службу. 

Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою 

для звільнення з посад державних службовців, інших працівників 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім працівників апарату Прем'єр-

міністра України, патронатної служби Першого віце-прем'єр- міністра 

України. 

Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-

міністра України) утворюється у складі апарату міністерства. 

Патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, 

утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники 



таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником 

Секретаріату Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого 

віце-прем'єр-міністра України. 

Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України та гранична 

чисельність затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 

Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету 

Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього 

розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших 

документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, 

утворюються урядові комітети. Перелік урядових комітетів та їх посадовий 

склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра 

України. 

Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового 

комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом 

вирішального голосу. 

У разі якщо міністр — член урядового комітету не може з поважних 

причин бути присутнім на засіданні, замість нього в роботі комітету може 

брати участь з правом вирішального голосу його заступник (за попереднім 

погодженням з головою відповідного комітету). За рішенням голови 

урядового комітету або за погодженням з ним у засіданні урядового комітету 

можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

народні депутати України, інші посадові особи, участь яких необхідна для 

обговорення питання, включеного до порядку денного. 

Засідання урядового комітету вважається повноважним, якщо на ньому 

присутні більше, ніж половина його членів. 



Рішення урядового комітету приймається більшістю від його 

посадового складу та оформлюється протоколом. 

Урядовий комітет для забезпечення своєї діяльності: 

 - утворює у разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для 

розгляду окремих питань, що належать до його компетенції; 

 - отримує в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну 

для роботи інформацію; 

 - запрошує на засідання представників органів виконавчої влади, а також 

інших фахівців з питань, що розглядаються. 

Порядок організації роботи урядових комітетів визначається 

Регламентом Кабінету Міністрів України. 

Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями) від 9 

грудня 2010 р. № 1085/2010 передбачено спрямовуючу та координуючу 

діяльність Кабінету Міністрів України щодо центральних органів виконавчої 

влади через інститут «членів Кабінету Міністрів України», а саме: одночасне 

зайняття віце-прем'єр-міністрами України посад профільних міністрів й 

координуючі повноваження стосовно відповідного сектору суспільних 

відносин. Так, наприклад, Перший віце-прем'єр-міністр України одночасно є 

Міністром економічного розвитку і торгівлі України й координує 

економічний сектор (експортний контроль, статистику, технічне 

регулювання, енергоефективність та енергозбереження, інвестиційну 

діяльність тощо); Віце-прем'єр-міністр України одночасно і Міністр 

інфраструктури України (транспорт, зв'язок), Віце-прем'єр-міністр України 

одночасно і Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (будівництво, ЖКГ тощо), Віце-прем'єр-



міністр України і одночасно Міністр соціальної політики України (праця, 

соціальне обслуговування, пенсійне забезпечення тощо). 

Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх 

повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі 

та інші допоміжні органи. До участі у роботі консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також 

народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою. Завдання, 

склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів визначаються Кабінетом Міністрів України. Для оплати праці 

фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органах, можуть виділятися кошти, передбачені для 

забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або 

відповідного центрального органу виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним 

Президентом України. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету 

міністрів України мають право заявити Президентові України про свою 

відставку. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку 

всього складу КМУ. 

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок: прийняття 

Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; 

прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів 

України; відставки Прем'єр-міністра України; смерті Прем'єр-міністра 

України. 

Член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) 

може бути звільнений з посади Президентом України: 

 - за рішенням Президента України; 



 - за поданням Прем'єр-міністра України; 

 - шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою 

ним заявою про відставку. 

Рішення Президента України про звільнення з посади члена Кабінету 

Міністрів України приймається у формі указу Президента України. 

Член Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня видання 

Президентом України указу про звільнення з посади члена Кабінету 

Міністрів України. 

У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження 

вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про 

смерть. 

Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення 

інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції України, актів 

Президента України, а також Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань 

державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, 

праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, 

туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної 

безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, протидії корупції, розв'язання інших 

завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної 

безпеки та обороноздатності. 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» (з наступними 

змінами та доповненнями) від 7 жовтня 2010 р. визначає засади 

взаємовідносин КМУ із органами виконавчої влади (розділ V), Президентом 

України (розділ VI), Верховною Радою України (розділ VII), іншими 



державними органами, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями 

громадян (розділ VIII). 

 

Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої 

влади 

Центральні органи виконавчої влади посідають другий рівень у 

трирівневій системі органів виконавчої влади. До системи центральних 

органів виконавчої влади України входять міністерства, агентства, служби, 

інспекції та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Відповідно до п. 15 ст. 106 Конституції України Президент України за 

поданням Прем'єр-міністра України утворює, реорганізовує та ліквідовує 

відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої 

влади. У центральних органах виконавчої влади утворюються дорадчі органи 

— колегії для погодженого вирішення питань, що належать до їх 

компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших 

напрямів діяльності. 

Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 

затверджено схему організації та взаємодії органів виконавчої влади із 

розподілом останніх на: а) міністерства; б) центральні органи виконавчої 

влади (агентства, служби, інспекції); в) центральні органи виконавчої влади 

зі спеціальним статусом, а також центральні органи виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується КМУ через відповідних 

членів КМУ (через віце-прем'єр-міністрів, через міністрів). 

Статус центральних органів виконавчої влади визначено у Законі 

України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р., 

що цілком можна розглядати як наступний етап адміністративної реформи 



(деталізацію нормативних положень, «анонсованих» в указах Президента 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

від 9 грудня 2010 р. та «Деякі питання організації роботи міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2010 р.). 

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади 

складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним 

особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба. 

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади 

складають функції з управління об'єктами державної власності, що належить 

до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється 

як агентство. 

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади 

складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними 

органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 

юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган 

виконавчої влади утворюється як інспекція. 

Центральні органи виконавчої влади України поділені, згідно з Указом 

Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 на: міністерства, 

агентства (здійснюють управління об'єктами державної власності), інспекції 

(здійснюють державний нагляд (контроль)), служби (надають 

адміністративні послуги), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом. 

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 

березня 2011 р. також закріпив цей розподіл. У статті 1 зазначено: «Систему 

центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та 

інші центральні органи виконавчої влади. Система центральних органів 



виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим 

органом є Кабінет Міністрів України. Міністерства забезпечують 

формування та реалізують державну політику в одній або декількох сферах, 

інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з 

реалізації державної політики». 

Стаття 6 Закону визначає: «Міністерство є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, 

проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та 

законами України». 

У статті 16 Закону визначено: «Центральні органи виконавчої влади 

утворюється для виконання окремих функцій з реалізації державної політики 

як служби, агентства, інспекції. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовуються та 

координуються Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів 

згідно із законодавством». 

Згідно з Указом Президента України «Деякі питання організації роботи 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 

2010 р. № 1199/2010 затверджено Типові положення про зазначені органи, 

згідно з якими : міністерство України входить до системи органів виконавчої 

влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади 

у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в одній чи 

декількох сферах. 

Положення аналогічного змісту закріплені і у Законі України «Про 

центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. 



Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства України. 

Основним завданнями міністерства є формування та реалізація 

державної політики у визначеній Президентом України сфері чи у декількох 

сферах. 

Міністерство відповідно до покладених на нього завдань: визначає 

пріоритетні напрями розвитку відповідної сфери; забезпечує нормативно-

правове регулювання у визначеній сфері; визначає пріоритетні напрями 

розвитку; 

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та 

в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та 

Кабінету Міністрів України; 

інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у 

відповідній сфері; 

здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені 

на нього Президентом України. 

Міністерство для виконання покладених на нього завдань має право в 

установленому порядку: 

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 

учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади; 



2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності та їх посадових осіб; 

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи; 

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних 

органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і 

комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами. 

Міністерство здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої 

територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 

та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, 

республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та 

міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька 

адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх 

утворення). 

Міністерство у процесі виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, 

допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а 

також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами 

іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, 

організаціями. 

Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання 

Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр України (далі 

— міністр). 

Накази міністерства, які відповідно до закону є регуляторними актами, 

розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з 



урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

Накази міністерства нормативно-правового змісту підлягають 

державній реєстрації. 

Накази міністерства, видані в межах його повноважень, є 

обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм 

власності та громадянами. 

Міністерство очолює міністр, якого призначає на посаду за поданням 

Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України. 

Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за 

формування і реалізацію державної політики у відповідних сферах, 

спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади 

заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення щодо 

розподілу відповідних бюджетних коштів, погоджує проекти актів Кабінету 

Міністрів України, проектів законів та актів Президента України, що 

вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України 

та Президента України. 

Здійснюючи спрямування і координацію діяльності відповідних 

центральних органів виконавчої влади України, міністр: 

1) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені 

центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України; 



2) визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади 

та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи; 

3) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів 

центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині; 

4) доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх 

територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а у разі відмови 

скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади 

повністю чи в окремих частинах; 

5) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних органів; 

6) заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої 

влади завдань та планів їх роботи; 

7) вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади 

керівників відповідних центральних органів виконавчої влади і за 

пропозицією їх керівників — щодо кандидатур на посади їх заступників; 

8) погоджує призначення на посади керівників та заступників керівників 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади; 

9) погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади; 

10) погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо 

утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на 

розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання; 

11) визначає структурний підрозділ апарату міністерства, що відповідає за 

взаємодію з центральним органом виконавчої влади; 



12) визначає посадових осіб міністерства, які включаються до складу колегій 

центральних органів виконавчої влади; 

13) визначає порядок обміну інформацією між міністерством та центральними 

органами виконавчої влади, періодичність її подання; 

14) порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої 

влади та їх заступників; 

15) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 

керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади; 

16) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно 

керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших 

державних службовців і працівників апаратів центральних органів 

виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління центральних органів 

виконавчої влади; 

17) видає обов'язкові до виконання відповідними центральними органами 

виконавчої влади накази та доручення з питань спрямування та координації 

їх діяльності; 

18) вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності 

центральних органів виконавчої влади. 

Міністр як керівник міністерства: 

1) очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю; 



2) визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на 

нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання; 

3) представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; 

4) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, 

актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України; 

5) затверджує структуру апарату міністерства; 

6) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про утворення в 

межах граничної чисельності державних службовців та працівників 

міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, 

реорганізацію територіальних органів, які є юридичними особами публічного 

права, утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом 

Міністрів України територіальні органи як структурні підрозділи апарату 

міністерства; 

7) призначає на посади за погодженням з головами відповідних місцевих 

державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів 

міністерства, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників 

територіальних органів міністерства; 

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату 

міністерства, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та 

заступників керівників, працівників патронатної служби міністра; 

9) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента 

України. Міністр має першого заступника та заступника міністра — 

керівника апарату. У разі необхідності для забезпечення здійснення 

міністерством окремих завдань за рішенням Президента України у 

міністерстві вводиться посада заступника міністра. Перший заступник, 



заступник міністра, заступник міністра — керівник апарату призначаються 

на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі 

пропозицій міністра, та звільняються з посад Президентом України. 

Обов'язки першого заступника міністра, заступника міністра (за 

наявності), заступника міністра — керівника апарату та розподіл 

повноважень між першим заступником міністра і заступником міністра (за 

наявності) визначаються міністром. 

Заступник міністра — керівник апарату здійснює керівництво 

діяльністю апарату міністерства, призначає на посади та звільняє з посад 

державних службовців та працівників апарату міністерства (крім тих, які 

призначаються на посади та звільняються з посад міністром). 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у 

міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова колегії), першого 

заступника та заступників міністра за посадою. У разі потреби до складу 

колегії міністерства можуть включатися керівники структурних підрозділів 

апарату міністерства, а також у встановленому порядку інші особи. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття 

відповідного наказу міністерства. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових 

консультацій з основних питань діяльності у міністерстві можуть 

утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або 

тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та 

персональний склад, положення про них затверджує міністр. 

Положення про міністерство затверджує Президент України. 



Граничну чисельність державних службовців та працівників 

міністерства затверджує Кабінет Міністрів України. 

Апарат Міністерства — організаційно поєднана сукупність 

структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а 

також виконання покладених на міністерство завдань. Керівником апарату 

міністерства є заступник міністра — керівник апарату. 

Вимоги до формування структури апарату міністерства визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 

Державні службовці апарату міністерства, крім керівників самостійних 

структурних підрозділів апарату міністерства та їх заступників, а також 

працівників патронатної служби міністра, призначаються — керівником 

апарату в порядку, передбаченому законодавством про державну службу. 

Працівники апарату міністерства приймаються на роботу та звільняються з 

роботи заступником міністра — керівником апарату у порядку, 

передбаченому законодавством про працю. 

Звільнення міністра не може бути підставою для звільнення державних 

службовців та працівників апарату Міністерства, крім працівників 

патронатної служби міністра. 

Структуру апарату міністерства затверджує міністр. 

Штатний розпис апарату, кошторис міністерства затверджує заступник 

міністра — керівник апарату за погодженням з Міністерством фінансів 

України. 

Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах 

граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і 

витрат, передбачених на утримання міністерства. Патро- натна служба 

міністра здійснює консультування міністра, підготовку необхідних для 



виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок із посадовими 

особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв'язків із 

громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші доручення 

міністра. Міністр самостійно визначає персональний склад патронатної 

служби міністра. Працівники патронатної служби міністра призначаються на 

посади та звільняються з посад міністром. Працівники патронатної служби 

міністра звільняються також у зв'язку із звільненням міністра. Працівник 

патронатної служби міністра може бути звільнений з підстав, визначених 

законом про державну службу, а також за рішенням міністра. До складу 

патронатної служби міністра можуть бути переведені державні службовці за 

їх згодою. 

Державні службовці, які були переведені до патронатної служби 

міністра з апарату міністерства чи його територіальних органів, після 

звільнення з її складу поновлюються на попередній посаді або 

призначаються на іншу рівноцінну посаду в цьому міністерстві. У разі 

неможливості поновлення державного службовця на попередній посаді або 

призначення на іншу рівноцінну посаду, його може бути призначено за 

взаємною згодою на іншу посаду в цьому міністерстві. Працівники 

патронатної служби міністра не мають права давати доручення державним 

службовцям та працівникам міністерства. На працівників патронатної 

служби поширюється дія законодавства про державну службу з 

особливостями, встановленими законом. 

Міністерство є юридичною особою публічного права, має печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні 

бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України. 

Міністерство припиняється шляхом реорганізації або ліквідації 

Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. 



Центральний орган виконавчої влади України (державна служба, 

державна інспекція, державне агентство), діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена 

Кабінету Міністрів України (далі - центральний орган виконавчої влади), 

входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію 

державної політики в одній чи декількох сферах. 

Центральний орган виконавчої влади у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства 

України. 

Основними завданнями центрального органу виконавчої влади є 

реалізація державної політики у визначеній Президентом України сфері, а 

також внесення пропозицій щодо її формування. 

Центральний орган виконавчої влади відповідно до покладених на 

нього завдань: 

надає адміністративні послуги;  

здійснює державний нагляд (контроль);  

здійснює управління об'єктами державної власності;  

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх 

члену Кабінету Міністрів України, який спрямовує та координує діяльність 

центрального органу виконавчої влади (далі — міністр); 



здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені 

на нього Президентом України. 

Центральний орган виконавчої влади для виконання покладених на 

нього завдань має право в установленому порядку: 

 1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 

учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

 2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності та їх посадових осіб; 

 3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи; 

 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних 

органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і 

комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами. 

Центральний орган виконавчої влади здійснює свої повноваження 

безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, 

містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) 

значення (у разі їх утворення). 

Центральний орган виконавчої влади у процесі виконання покладених 

па нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами 

виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними 

Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними 

органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також 

підприємствами, установами, організаціями. 



Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на 

основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень 

Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази 

організаційно-розпорядчого характеру, які підписує керівник центрального 

органу виконавчої влади. 

Центральний орган виконавчої влади очолює керівник, якого призначає 

на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі 

пропозицій міністра, та звільняє з посади Президент України. 

Керівник центрального органу виконавчої влади: 

 1) очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його 

діяльністю, представляє центральний орган виконавчої влади у відносинах з 

іншими органами, підприємствами, установами, організаціями; 

 2) вносить на розгляд міністра пропозиції щодо формування державної 

політики у відповідній сфері та розроблені центральним органом виконавчої 

влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України; 

 3) вносить на розгляд міністра проекти нормативно-правових актів 

міністерства з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу 

виконавчої влади; 

 4) забезпечує виконання центральним органом виконавчої влади актів та 

доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України; 

 5) затверджує за погодженням з міністром схвалені на засіданні колегії 

річний план роботи центрального органу виконавчої влади, заходи щодо 

реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності 

відповідно до визначених завдань; 



 6) звітує перед міністром про виконання річного плану роботи центрального 

органу виконавчої влади та покладених на нього завдань, про усунення 

порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності 

центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, а також 

про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених 

порушеннях; 

 7) вносить пропозиції міністрові щодо кандидатур на посади своїх 

заступників; 

 8) затверджує за погодженням з міністром структуру апарату центрального 

органу виконавчої влади; 

 9) забезпечує виконання наданих міністром доручень; 

 10) вносить міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної 

чисельності державних службовців та працівників центрального органу 

виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо 

ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, які є юридичними особами 

публічного права; 

 11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та 

працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на 

утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовує, реорганізовує 

за погодженням з Кабінетом Міністрів України та міністром територіальні 

органи центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи 

апарату цього органу; 

 12) призначає на посади за погодженням із відповідним міністром та 

головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад 

керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, 



призначає на посади за погодженням з міністром, звільняє з посад 

заступників керівників територіальних органів центрального органу 

виконавчої влади; 

 13) забезпечує взаємодію центрального органу виконавчої влади із 

визначеним міністром структурним підрозділом відповідного міністерства; 

 14) забезпечує дотримання встановленого міністром порядку обміну 

інформацією між відповідним міністерством та центральним органом 

виконавчої влади та вчасність її подання; 

 15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з відповідним 

міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів 

апарату центрального органу виконавчої влади, призначає на посади та 

звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату 

центрального органу виконавчої влади тощо. 

Керівник центрального органу виконавчої влади має двох заступників, 

у тому числі одного першого. 

Першого заступника, заступника керівника центрального органу 

виконавчої влади призначає на посади Президент України за поданням 

Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій керівника 

центрального органу виконавчої влади, погоджених із міністром, який 

спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади. 

Першого заступника, заступника керівника центрального органу 

виконавчої влади звільняє з посад Президент України. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

центрального органу виконавчої влади, обговорення найважливіших 

напрямів його діяльності у центральному органі виконавчої влади 

утворюється колегія у складі керівника центрального органу виконавчої 



влади (голова колегії), першого заступника та заступника керівника 

центрального органу виконавчої влади за посадою, визначених посадових 

осіб відповідного міністерства. У разі потреби до складу колегії 

центрального органу виконавчої влади можуть входити керівники 

структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, а також у 

встановленому порядку інші особи. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного 

наказу центрального органу виконавчої влади. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових кон-

сультацій з основних питань діяльності у центральному органі виконавчої 

влади можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі 

органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або 

тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональ-

ний склад, положення про них затверджує керівник центрального органу 

виконавчої влади. 

Положення про центральний орган виконавчої влади затверджує 

Президент України. 

Граничну чисельність державних службовців та працівників 

центрального органу виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів 

України. 

Структуру апарату центрального органу виконавчої влади затверджує 

керівник цього органу за погодженням із міністром. 

Штатний розпис, кошторис центрального органу виконавчої влади 

затверджує керівник цього органу за погодженням із Міністерством фінансів 

України. 



Центральний орган виконавчої влади є юридичною особою публічного 

права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 

найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської 

служби України. 

Центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом 

реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-

міністра України. 

Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на 

основі і на виконання Конституції та законів України, актів та доручень 

Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств 

видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує контроль їх 

виконання. Накази центрального органу виконавчої влади їх окремі 

положення можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до 

адміністративного суду в порядку, встановленому законом. Накази 

центрального органу виконавчої влади можуть бути скасовані Кабінетом 

Міністрів України повністю чи в окремій частині. 

Окрім того, згідно з Законом України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. Антимонопольний комітет України, 

Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі 

спеціальним статусом. Інші центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом можуть бути утворені Президентом України. 

Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду 

державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України призначаються на посади та звільняються з посад 

Президентом України за згодою Верховної Ради України. 



Заступники Голови Антимонопольного комітету України, Голови 

Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення 

і радіомовлення України призначаються на посади за поданням Прем'єр-

міністра України та звільняються з посад Президентом України. 

Питання діяльності Антимонопольного комітету України, Фонду 

державного майна України, Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України та інших органів зі спеціальним статусом у Кабінеті 

Міністрів України представляє Прем'єр-міністр України. 

В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення та 

як міжрегіональні територіальні органи можуть створюватися територіальні 

органи міністерства ті іншого центрального органу виконавчої влади, які 

діють на підставі Типового положення про територіальні органи міністерства 

та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 563. 

 

Адміністративно-правовий статус 

місцевих державних адміністрацій 

Місцевими органами виконавчої влади є: а) обласні, районні, Київська 

та Севастопольська міські державні адміністрації; б) місцеві (територіальні) 

органи центральних органів виконавчої влади. Домінуючі позиції серед них 

посідають місцеві державні адміністрації. 

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки 

Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська 

та Севастопольська міські державні адміністрації. Місцеві державні 

адміністрації є єдиноначальними органами загальної компетенції. 



Основні завдання місцевих державних адміністрацій: 

 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 

 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх 

національно-культурного розвитку; 

 4) підготовка та виконання відповідних бюджетів; 

 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

 6) взаємодія з органами місцевого самоврядування; 

 7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними 

радами повноважень. 

Стаття 118 Конституції України визначає, що голови місцевих 

державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади 

Президентом України за поданням Кабінету міністрів України. Голови 

місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень 

відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві 

державні адміністрації підзвітні та підконтрольні радам у частині 

повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні органам виконавчої 

влади вищого рівня. 



Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих 

державних адміністрацій. 

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних 

місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих 

державних адміністрацій. 

Примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних 

адміністрацій здійснюють керівництво галузями, несуть відповідальність за 

їх розвиток, підпорядковуються й підзвітні голові державної адміністрації 

(по горизонталі) й органам виконавчої влади вищого рівня — управлінням, 

відділам та іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації 

(по вертикалі). 

Організаційно-процедурні питання діяльності місцевих державних 

адміністрацій регулюються регламентами, затвердженими головами 

відповідних адміністрацій. Типові регламенти затверджує Кабінет Міністрів 

України. Питання організаційно-правового, матеріально-технічного та 

іншого забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій вирішує 

апарат місцевої державної адміністрації. 

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова 

місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає 

розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів — накази. 



Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в 

межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній 

території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, 

посадовими особами та громадянами. 

Особливістю адміністративно-правового статусу місцевих органів 

виконавчої влади є: 

а) поєднання повноважень загальної та спеціальної компетенції 

(здійснюють структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до 

відання яких віднесено здійснення питань функціонального та галузевого 

публічного адміністрування; 

б) поєднання принципів централізації та децентралізації у 

здійсненні публічного адміністрування. 

В управлінні місцевих державних адміністрацій можуть перебувати 

об'єкти державної власності, а у разі делегування їм повноважень районними 

чи обласними радами — і об'єкти спільної власності територіальних громад. 

Місцеві державні адміністрації здійснюють делеговані їм радами 

відповідного рівня повноваження місцевого самоврядування. В цілому 

повноваження місцевих державних адміністрацій поділяються умовно на: а) 

галузеві (у галузях соціально-економічно- го розвитку територій, бюджету, 

фінансів, обліку, управління майном тощо; б) функціональні (охорони прав, 

свобод, законних інтересів громадян, забезпечення законності і правопорядку 

тощо). 

Не можна недооцінювати роль і місце в системі місцевих органів 

виконавчої влади територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, які повинні зазнати найбільших змін в організаційно- процедурних 

аспектах у процесі реформаційних змін в Україні. Передбачається, що 

основаним видом місцевих органів виконавчої влади у подальшому мають 



стати територіальні підрозділи (органи) урядових органів, якщо їх утворення 

буде визнане у кожному конкретному випадку необхідним. Саме вони 

повинні здійснювати поточне адміністрування. Формування їх мережі 

повинно здійснюватися з урахуванням доступності та зручності для 

громадян. Відповідні процеси повинні відбуватися у контексті певного 

реформування місцевих державних адміністрацій (перегляду їх функцій, 

передачі їх певних повноважень органам місцевого самоврядування, 

ліквідації районних державних адміністрацій тощо). 

В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення та 

як міжрегіональні територіальні органи можуть створюватися територіальні 

органи міністерства ті іншого центрального органу виконавчої влади, які 

діють на підставі Типового положення про територіальні органи міністерства 

та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 563. 

 

Адміністративно-правовий статус інших органів публічної 

адміністрації 

Достатньо широкою за представництвом є група інших органів 

публічної адміністрації, які безпосередньо до системи органів виконавчої 

влади не входять, однак є активними учасниками (як потенційними, так і 

реальними) адміністративних правовідносин, оскільки виконують покладені 

на них обов'язки й реалізують надані їм права у сфері публічної 

адміністрації. У вітчизняній адміністративно-правовій науці немає єдності 

поглядів щодо остаточного переліку таких органів. У цілому, узагальнюючи 

існуючі доктринальні та нормативні положення, до такої групи варто 

відносити (окрім органів місцевого самоврядування, які будуть розглянуті 

окремо, завдяки специфіці адміністративно-правового статусу): а) 



Президента України; б) органи, які беруть участь в адміністративних 

правовідносинах переважно через свої апарати (наприклад Апарат та 

комітети Верховної Ради України); в) органи, які беруть участь в 

адміністративних правовідносинах (наприклад Рада національної безпеки та 

оборони України, Центральна виборча комісія України, Національний банк 

України тощо). 

Так, наприклад, за визначенням Конституції України, Президент 

України є главою держави, гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина (ст. 102 Конституції України). 

Звичайно, усі повноваження Президента України так чи інакше 

пов'язані з публічною адміністрацією, оскільки мета діяльності Президента 

України при реалізації будь-яких його повноважень збігається з метою 

реалізації самої публічної адміністрації — забезпечення законності, прав та 

свобод громадян. Наприклад, здійснюючи помилування, Президент України 

не виступає як суб'єкт адміністративного права, оскільки відсутній публічний 

інтерес у виникаючих при цьому відносинах, а підписуючи закони, виступає 

як суб'єкт конституційного права. Інтерес становлять лише ті повноваження, 

які безпосередньо спрямовані на реалізацію функцій публічної адміністрації. 

Кадрові повноваження: 

 - изначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в 

інших державах і при міжнародних організаціях; приймання вірчих і 

відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав; 

 - значення за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України, 

припинення його повноважень та приймання рішення про його відставку; 

 - призначення за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету 

Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а 



також голів місцевих державних адміністрацій та припинення їхніх 

повноважень на цих посадах; 

 - призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора 

України; 

 - призначення половини складу Ради Національного банку України; 

 - призначення половину складу Державного комітету України телебачення і 

радіомовлення України; 

 - призначення на посаду та звільнення з посади за згодою Верховної Ради 

України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду 

державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України; 

 - утворення, реорганізація та ліквідація за поданням Прем'єр-міністра 

України міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в 

межах, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 

 - призначення на посади та звільнення з посад вищого командування 

Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснення керівництва 

у сферах національної безпеки та оборони держави; 

 - призначення на посади та звільнення з посад голів місцевих державних 

адміністрацій; 

 - очолення Ради національної безпеки і оборони України; 

 - призначення третини складу Конституційного Суду України. 

Забезпечувальні повноваження: 



 - створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, 

для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів і служб; 

 - призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у строки, 

встановлені Конституцією; 

 - внесення до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни 

та у разі збройної агресії проти України прийняття рішення про 

використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань; 

 - прийняття відповідно до закону рішення про загальну або часткову 

мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України; 

 - прийняття у разі необхідності рішення про введення в Україні або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення у разі 

необхідності окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації — з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою 

України; 

 - прийняття рішення про прийняття до громадянства України та припинення 

громадянства України, про надання притулку в Україні; 

 - забезпечення державної незалежності, національної безпеки і 

правонаступництва держави; 

 - представлення держави в міжнародних відносинах, здійснення керівництва 

зовнішньоекономічною діяльністю держави, ведення переговорів та 

укладення міжнародних договорів України; 



 - прийняття рішення про визнання іноземних держав. 

Контрольні повноваження: 

 - скасування актів Кабінету Міністрів України; 

 - скасування актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 

 - припинення повноважень Верховної Ради України у випадках, 

передбачених Конституцією України; 

 - призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України 

відповідно до ст. 156 Конституції, оголошення всеукраїнського референдуму 

за народною ініціативою. 

Президент України є: 

 - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 

 - Головою Ради національної безпеки і оборони України. 

Для забезпечення належної діяльності Президента України 

створюється ціла мережа консультативно-дорадчих, допоміжних органів, 

особливе місце серед яких посідає Адміністрація Президента, правовий 

статус якої визначається Положенням про Адміністрацію Президента 

України, затвердженим Указом Президента України від 2 квітня 2010 р. № 

504 (із змінами та доповненнями), гранична чисельність працівників і 

структура визначається Указом Президента України «Деякі питання 

Адміністрації Президента України» (зі змінами та доповненнями) від 5 квітня 

2011 р. № 352/2011. Структура Адміністрації Президента України: Глава 

Адміністрації Президента України, Перший заступник Глави Адміністрації 

Президента України, два заступники Глави Адміністрації Президента 

України, радники Президента України, Прес-секретар Президента України, 

уповноважені Президента України, Головні управління, Прес-служба, 

управління. 



Глава Адміністрації Президента України, його Перший заступник та 

заступники, радники Президента України, Прес-секретар Президента 

України, уповноважені Президента України призначаються на посади і 

звільняються з посад Президентом України. Інші працівники Адміністрації 

призначаються на посади і звільняються з посад Главою Адміністрації 

Президента України, якщо інше не передбачено актами Президента України. 

Переважно через свій апарат у відносинах, які є предметом 

регулювання адміністративного права, а відповідно, їх також можна вважати 

(із урахуванням певної специфіки) суб'єктами адміністративного права, 

беруть участь органи законодавчої влади, прокуратури, судової влади. Так, 

до таких цілком логічно віднести: Апарат Верховної Ради — орган, що 

здійснює правове, документаційне, організаційно-технічне, 

інформаційне,кадрове, фінансово-господарське, матеріальне та інше 

забезпечення діяльності Верховної Ради України, народних депутатів 

України. Він підтримує зв'язки із Адміністрацією Президента України, 

Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами 

виконавчої влади стосовно законотворчої роботи, забезпечення взаємодії 

стосовно підготовки питань, які виносяться на розгляд Верховної Ради 

України, здійснює парламентський контроль за додержанням строків 

розгляду запитів народних депутатів та виконанням доручень, що містяться в 

актах Верховної Ради України, тощо. 

Досить широкими правами, обов'язками в адміністративно-правовій 

сфері наділені і комітети Верховної Ради України, законні вимоги яких є 

обов'язковими для всіх інших суб'єктів адміністративного права, їх 

рекомендації підлягають обов'язковому розгляду із повідомленням про 

результати розгляду у встановлені терміни, достатньо активною може бути їх 

участь як суб'єктів парламентського контролю за діяльністю суб'єктів 

публічної адміністрації. 



Дещо специфічною виглядають роль і значення у відповідній групі 

суб'єктів адміністративного права прокуратури і судів, які, окрім участі через 

апарат, можуть бути і самостійними учасниками адміністративних 

правовідносин (забезпечення законності і дисципліни у сфері публічної 

адміністрації через контроль і нагляд, захист прав, свобод та законних 

інтересів осіб у порядку адміністративного судочинства, адміністративного 

оскарження, а також завдяки широким правам та обов'язкам їх в 

адміністративно-деліктній сфері). Права і обов'язки зазначених суб'єктів у 

адміністративно-правовій сфері і надалі передбачається розширяти у 

контексті максимального використання потенціалу адміністративного 

судочинства, реформування процесуальних засад розгляду адміністративних 

правопорушень за рахунок розширення сфери судового розгляду й 

розширення меж прокурорського нагляду за додержанням прав, свобод та 

законних інтересів людини і громадянина органами публічної адміністрації. 

Існує також ціла мережа органів, які безпосередньо наділені значним 

обсягом владних повноважень у сфері публічної адміністрації, їх рішення є 

обов'язковими для певних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадян, що й дає можливість вести розмову про їх 

самостійну участь в адміністративних правовідносинах, при тому, що вони 

до системи органів виконавчої влади не входять. 

Прикладами таких органів можуть слугувати: Рада національної 

безпеки і оборони України (РНБОУ). Цікавим цей орган є, по-перше, своїм 

складом. Так, до складу Ради національної безпеки і оборони України за 

посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова 

Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр 

закордонних справ України. Усі перелічені особи є посадовцями органів 

виконавчої влади, звичайно, силових відомств. 



По-друге, діяльність Ради національної безпеки та оборони, що 

зумовлена наданими їй повноваженнями, спрямована саме на органи 

виконавчої влади, що може виявитись неефективною з точки зору контролю, 

зважаючи на склад цього органу. 

Поєднавши ці два моменти, можна стверджувати, що одним із 

найдієвіших важелів впливу Президента України на органи виконавчої влади 

та інтегрування в її систему, є саме Рада національної безпеки та оборони 

України. 

Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» цей орган має такі повноваження: 

 - розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до 

Конституції та законів України, Концепції (основ державної політики) 

національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери 

національної безпеки і оборони, та подає відповідні пропозиції Президентові 

України; 

 - здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні 

висновки та пропозиції; 

 - залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів виконавчої 

влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та організацій 

усіх форм власності; 

 - ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань національної 

безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та результати 

перевірок їх виконання; 



 - координує і контролює переведення центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану; 

 - координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в 

межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного 

стану; 

 - координує та контролює діяльність органів виконавчої влади щодо відбиття 

збройної агресії, організації захисту населення та забезпечення його 

життєдіяльності, охорони життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, підтримання громадського порядку в умовах 

воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці України. 

При цьому особливістю є те, що повноваження РНБОУ є різними у 

мирний час, та в умовах воєнного, надзвичайного стану. 

Національний банк України (НБУ) — центральна банківська установа 

України, підзвітна Президенту України, Верховній Раді України в межах 

конституційних повноважень. Достатньо широкими є публічні повноваження 

НБУ у сфері нормотворчої діяльності (його акти є обов'язковими для всіх 

суб'єктів адміністративного права), регулятивні повноваження (щодо всієї 

банківської системи України), юрисдикційні (розгляд справ про 

адміністративні правопорушення у відповідній сфері) тощо. 

Істотно зросла роль і значення в системі суб'єктів адміністративного 

права (саме цієї групи) Центральної виборчої комісії України, Вищої ради 

юстиції України тощо. 



 

 Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного 

права. Регіональне самоврядування. 

Місцеве самоврядування (самоврядна адміністрація) — це гарантоване 

державою право територіальної громади (жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста) 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції 

України та законодавства України. 

Систему місцевого самоврядування формує сукупність різних 

організаційних форм та інститутів місцевої демократії, через які 

територіальна громада здійснює місцеве самоврядування. 

До системи місцевого самоврядування входять: 

а) територіальна громада — жителі, об'єднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, 

що мають єдиний адміністративний центр; 

б) сільські, селищні, міські ради — представницькі органи 

місцевого самоврядування; 

в) сільський, селищний, міський голова — головна посадова особа 

територіальної громади; 

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради — виконавчі 

комітети сіл, селищ, міст, районні у містах (у разі їх створення) відділи, 

управління та інші створювані радами виконавчі органи; 

ґ) районні та обласні ради — представляють і територіальну громаду 

сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, 



законодавством України, а також повноважень, переданих їм сільськими, 

селищними та міськими радами; 

д) органи самоорганізації населення — представницькі органи, що 

створюються жителями, які проживають на території села, селища, міста або 

їх частини для вирішення завдань, передбачених законодавством (місцевого 

значення). 

Отже, до органів місцевого самоврядування слід віднести 

представницькі та виконавчі органи, що забезпечують реалізацію права 

територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. 

До публічної адміністрації (суб'єктів адміністративного права, 

наділених владними повноваженнями) у такому розумінні слід віднести лише 

виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Передусім, характерною особливістю цих суб'єктів є те, що вони 

покликані вирішувати питання місцевого значення. Це й відрізняє їх, багато у 

чому, від більшості інших суб'єктів адміністративного права, в тому числі й 

органів виконавчої влади. 

С. Г. Стеценко (2009 р.) подає ґрунтовне розмежування місцевого 

самоврядування та виконавчої влади (спільні риси, відмінності та проблеми 

взаємодії місцевого самоврядування та державної виконавчої влади): 

Спільні риси: 

 - єдині завдання та функції на відповідних територіях; 

 - виконавча влада зобов'язана забезпечити виконання рішень органів 

місцевого самоврядування, що не суперечать законодавству; 

 - органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі 

повноваження органів виконавчої влади. 



Відмінності: 

 - органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної 

влади; 

 - обмежена сфера компетенції органів місцевого самоврядування; 

 - місцеве самоврядування діє лише на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

Проблеми взаємодії: 

 - наявність «конкуренції компетенцій» між органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (коли ті самі 

повноваження було віднесено до відання різних органів); 

 - відсутність виконавчих структур місцевого самоврядування на рівні 

районів, областей; 

 - у містах Києві та Севастополі досі не створено виконавчих органів 

місцевого самоврядування, а їхні функції покладено на відповідні місцеві 

державні адміністрації; 

 - недостатнє фінансування органів місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного 

права реалізують: 

а) свої власні, визначені законодавством повноваження (вони 

складають більшу частину від загального обсягу); 

б) делеговані повноваження, які надаються органам місцевого само- 

нрядування органами виконавчої влади (ч. З ст. 143 Конституції України), 

районними й обласними радами місцевим державним адміністраціям (ч. 4 ст. 



118 Конституції України, й п. 5 ст. З Всесвітньої декларації місцевого 

самоврядування й п. 5 ст. 4 Європейської хартії про місцеве самоврядування). 

Делегування — це прояв децентралізації публічної адміністрації, 

активне залучення до виконавчих процесів територіальних громад, 

населення, поєднання організаційного впливу з боку держави та участі 

громадян. 

Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування, як і 

органів місцевого самоврядування в цілому, є вельми специфічними, не є 

всеохоплюючими, бо такі органи не повинні виконувати весь обсяг завдань 

публічної адміністрації в регіоні. Вони, перш за все, задовольняють інтереси 

населення, що проживає на певній території, а потім, після цього — 

загальнодержавні, бо поряд існують і місцеві органи виконавчої влади. 

Матеріально-фінансовою основою діяльності органів місцевого 

самоврядування є і комунальна власність, місцеві фінанси і об'єкти спільної 

власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районної і 

обласної рад. 

В узагальненому вигляді компетенція органів місцевого самовря-

дування поширюється на: 

 - управління майном, що є в комунальній власності; 

 - затвердження місцевих бюджетів; програм соціально-економічного та 

культурного розвитку; 

 - контроль виконання місцевих бюджетів; програм соціально-економічного 

та культурного розвитку; діяльності комунальних підприємств, організацій і 

установ; 

 - встановлення місцевих податків і зборів; 



 - утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, 

організацій і установ; 

 - забезпечення проведення місцевих референдумів та реалізацію їх 

результатів; 

 - вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до їхньої 

компетенції. 

Детальне ж опрацювання нормативних джерел дозволяє навіть їх 

класифікаційний розподіл на групи, а саме: 

Організаційні повноваження: 

 - прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення 

референдумів та виборів органів державної влади і місцевого 

самоврядування; 

 - сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території; 

 - організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і 

культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і 

садибних комплексів, природних заповідників; 

 - координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених 

державних органів управління з охорони природи; 

 - координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

 - створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх 

діяльності; 

 - забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень 

реалізації міжнародних зобов'язань України; 



 - сприяння організації призову громадян на строкову військову та 

альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці 

молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних 

(перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 

населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації; 

 - здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування 

пунктів пропуску через Державний кордон України; 

 - сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, 

внутрішніх справ та адвокатури; 

 - внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови 

відповідної місцевої державної адміністрації тощо. 

Дозвільно-реєстраційні повноваження: 

 - розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не 

належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 

здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, 

екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення 

пропозицій до відповідних органів; 

 - видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та 

комунальних організацій; 

 - статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на 

відповідній території; 

 - облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його 

використанням. 

Забезпечувальні повноваження: 



у сфері захисту прав і свобод людини: 

 - забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності 

освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості 

навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у 

державних і комунальних навчальних закладах або через національно-

культурні товариства; 

 - забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

 - забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та 

використання культурного надбання; 

 - вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і 

допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 

 - вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і 

пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в 

інших випадках, передбачених законодавством; 

 - здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо 

осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк тощо; 

у сфері забезпечення законності, громадської, національної безпеки та 

оборони: 

 - організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; 

 - сприяння Адміністрації Державної прикордонної служби України у 

підтриманні відповідного режиму на державному кордоні; 



 - внесення подань до відповідних органів про притягнення до 

відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та 

рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень; 

 - звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої 

влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, які обмежують права територіальної громади, а також 

повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

 - вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до 

закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, 

життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя 

людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей; 

 - розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх 

відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі 

злочинністю, спрямування їх діяльності; 

 - вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування; 

 - вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом; 

 - утворення комісій у справах дітей та спостережної, спрямування їх 

діяльності; 

 - сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил 

паспортної системи тощо. 

Контрольні повноваження: 

 - заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх 

діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, 

порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про 



звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності 

незадовільною; 

 - здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань 

щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях 

незалежно від форм власності; 

 - здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів; 

 - здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав 

споживачів; 

 - здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням 

законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та 

забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених 

законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної 

документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду 

навколишньому природному середовищу; 

 - здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів; 

 - заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх 

заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених 

питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями 

делегованих їм радою повноважень; 

 - прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної 

адміністрації. 



Хоча зустрічається й інший варіант їх розподілу, а саме: 

а) соціально-забезпечувальні; 

б) адміністративні; 

в) господарські (залежно від сфери — А. М. Школик, 2007 р.). 

Своєрідність статусу органів місцевого самоврядування полягає у тому, 

що вони мають виступати як суб'єкт, наділений владними повноваженнями 

щодо інших, і як такий, щодо якого інші суб'єкти також наділені владними 

повноваженнями (наприклад оскарження актів органів місцевого 

самоврядування в порядку адміністративного судочинства). 

Взяті Україною зобов'язання при ратифікації Європейської Хартії 

місцевого самоврядування передбачають потребу певного реформування 

цього інституту, законодавче розмежування двох рівнів територіального 

самоврядування — регіонального та місцевого із розподілом повноважень 

між рівнями місцевого самоврядування за принципом субсидіарності, щоб 

усунути дублювання та подвійне підпорядкування їх і повноважень 

місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування — це право і спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління 

суттєвою частиною суспільних (публічних) справ в інтересах місцевого 

населення. Воно ґрунтується на спільних інтересах мешканців певної 

громади, його завдання — організаційне забезпечення проживання 

відповідних мешканців і якісного надання їм публічних послуг. 

Регіональне самоврядування, перш за все, орієнтоване на задоволення 

інтересів держави щодо розвитку певного регіону (розвитку транспортно-

шляхової структури, інвестиційного клімату, привабливості регіону). 

Регіональне самоврядування — певний прояв модернізацій них процесів 



інституту місцевого самоврядування із акцентом на територіальний аспект й 

акумулюванням інтересів держави та населення щодо певної території. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

До органів публічної адміністрації слід віднести ті органи, діяльність 

яких спрямована на реалізацію публічної влади, основною діяльністю яких є 

забезпечення виконання чинного законодавства в публічних інтересах. У 

вітчизняній літературі термін «органи публічної адміністрації» не є 

достатньо поширеним, лише в останні роки його використання стало дещо 

динамічнішим. Враховуючи цільову спрямованість та змістовне наповнення 

публічної адміністрації як процесуальної категорії (з обов'язковою участю у 

відповідних відносинах суб'єктів, наділених публічно-владними 

повноваженнями, підпорядкованість одного учасника публічно-правових 

відносин іншому — суб'єкту владних повноважень (у більшості своїй), 

переважна імперативність цих відносин й домінування публічно-правового 

інтересу) цілком логічним є те, що органами публічної адміністрації 

(публічною адміністрацією в організаційно-структурному розумінні) можуть 

бути не лише органи виконавчої влади, а й інші органи, наділені владними 

вповноваженнями. Хоча саме органи виконавчої влади є основною 

складовою всієї системи органів публічної адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

адміністративна правосуб'єктність виявляється у нормативно-закріпленій 

компетенції — сукупності юридико-владних прав і обов'язків (повноважень), 

що надаються їм для виконання відповідних завдань та функцій. Це ж є 

характерним і для органів управління (адміністрації) підприємств, установ. 

Якщо ж узагальнити, то для юридичних осіб як суб'єктів адміністративного 

права домінуючим є використання терміна «адміністративно-правовий 

статус». 

Адміністративно-правовий статус — це сукупність суб'єктивних прав і 

обов'язків, закріплених нормами адміністративного права за певним 

суб'єктом 

Адміністративно-правовий статус фізичної особи — це сукупність 

наданих адміністративним законодавством прав та обов'язків фізичних осіб, 

реалізація яких забезпечується певними гарантіями. Основою 

адміністративно-правового статусу фізичної особи є адміністративна 

правоздатність, а реалізуються суб'єкти права та обов'язки в межах 

адміністративної дієздатності. 

Адміністративно-правовий статус громадян України включає 

адміністративну правоздатність, адміністративну дієздатність, суб'єктивні 

права, обов'язки. Перші два вже були детально проаналізовані у 

попередньому питанні, варто зосередити увагу на решті складових 

адміністративно-правового статусу. 

Загальні права й обов'язки громадян поширюються на всі галузі й 

сфери публічної адміністрації. До загальних прав громадян, наприклад, 

належать: право на участь у публічному управлінні й право на оскарження 

дій державних органів і посадових осіб, що порушують права й свободи 



громадян. Прикладами загальних обов'язків громадян можуть слугувати: 

дотримання законів, підзаконних актів, трудової дисципліни; своєчасна 

сплата встановлених законом податків і зборів. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. Згідно з 

чинним законодавством, іноземець — це особа, яка не перебуває у 

громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або 

держав. 

Особа без громадянства — це особа, яку жодна держава відповідно до 

свого законодавства не вважає своїм громадянином. 

Об'єднання громадян — це добровільне громадське формування, 

створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами 

своїх прав та свобод. 

До органів публічної адміністрації слід віднести ті органи, діяльність 

яких спрямована на реалізацію публічної влади, основною діяльністю яких є 

забезпечення виконання чинного законодавства в публічних інтересах. У 

вітчизняній літературі термін «органи публічної адміністрації» не є 

достатньо поширеним, лише в останні роки його використання стало дещо 

динамічнішим. Враховуючи цільову спрямованість та змістовне наповнення 

публічної адміністрації як процесуальної категорії (з обов'язковою участю у 

відповідних відносинах суб'єктів, наділених публічно-владними 

повноваженнями, підпорядкованість одного учасника публічно-правових 

відносин іншому — суб'єкту владних повноважень (у більшості своїй), 

переважна імперативність цих відносин й домінування публічно-правового 

інтересу) цілком логічним є те, що органами публічної адміністрації 

(публічною адміністрацією в організаційно-структурному розумінні) можуть 

бути не лише органи виконавчої влади, а й інші органи, наділені владними 



вповноваженнями. Хоча саме органи виконавчої влади є основною 

складовою всієї системи органів публічної адміністрації. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

Прочитана вам лекція мала за мету спрямувати ваші знання, отримані 

під час вивчення курсів «Теорія держави та права» у площину 

адміністративно-правових відносин. Тому вам слід під час підготовки поряд з 

базовими підручниками з адміністративного права, користуватися 

підручниками з теорії держави та права. 

Для поглибленого вивчення теми слід звертатися до наукової 

бібліотеки університету, Інтернет-ресурсів бібліотеки Вернадського та 

інших.  

Бажаю вам успіхів! 
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МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомити слухачів з поняттям, завданнями та 

принципами провадження в адміністративних справах. Розглянути 

основні права та обов’язки осіб, які приймають участь у провадженні, 

органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення та дати характеристику стадіям провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 



ВСТУП 

При вивченні даної теми слухачі повинні усвідомити поняття 

провадження в справах про адміністративні правопорушення, його 

стадії і види. Особливу увагу необхідно приділити задачам, принципам і 

правовому регулюванню провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, знати обставини, що виключають дане провадження, 

визначати нормативні основи, терміни і порядок застосування 

примусових заходів (доставляння, привід, адміністративне затримання), 

які застосовуються у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Крім того, слухачі повинні вивчити поняття і види стадій 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, уміти 

дати характеристику призначення і змісту стадій адміністративного 

розслідування і його етапів, розгляду справи, виконання постанови в 

справі, перегляду рішення у справі. Необхідно ознайомитися з 

класифікацією і правовою роллю учасників провадження, їх 

процесуальних прав і обов'язків.  

Окрему увагу необхідно приділити вивченню особливостей 

провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах 

внутрішніх справ або по відношенню працівників міліції. 

Більш глибокому закріпленню знань по даній темі сприятиме 

вивчення додаткових джерел права, що рекомендуються, (у першу чергу 

Кодекс України про адміністративні правопорушення) і навчальну 

літературу, вирішення під час занять запропонованих викладачем 

ситуативних задач та виконання навчально-дослідницьких завдань. 



1. СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 Адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ притаманна певна процесуальна 

форма, зміст якої врегульований правовими нормами, що сконцентровані в розділах ІV та V Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (глави 18-33). Поряд з КпАП конкретні процедури 

здійснення цієї діяльності різними органами державного управління, в тому числі і органами 

внутрішніх справ, регламентуються також низкою законодавчих та нормативних актів. Таким чином, 

характерною особливістю діяльності органів внутрішніх справ та інших державних органів та 

громадських організацій по застосуванню заходів адміністративного впливу щодо осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення є законодавча регламентація порядку здійснення конкретних 

процедур, з яких і складається ця діяльність. Іншими словами, формою реалізації адміністративно-

юрисдикційних повноважень компетентних суб’єктів є здійснюване ними провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

визначається як ряд послідовних дій органів державного управління (посадових осіб), юрисдикційних 

органів, а в окремих випадках інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністративного законодавства 

здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності та на 

забезпечення виконання винесеної постанови. 

 Аналіз законодавства України дає змогу виділити два види провадження у справах про адміністративні 

правопорушення: звичайне та спрощене. Однак, цю позицію не поділяє Д.П. Калаянов, зазначаючи, що 

на сьогоднішній день законодавством встановлені єдині цілі та гарантії забезпечення законності 

провадження в справах про адміністративні правопорушення, єдині докази, засоби та прийоми їх 

виявлення  

Звичайне здійснюється у більшості справ і детально регламентовано чинним законодавством. 

Воно передбачає складання протоколу: визначає зміст, запобіжні заходи і порядок їх застосування; 

права і обов’язки учасників провадження; порядок розгляду справ; факти, обставини, що є доказами. 

 Спрощене провадження застосовується щодо невеликої кількості правопорушень, прямо передбачених 

ст. 258 КпАП. Таке провадження характеризується мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю. 

Протокол про правопорушення не складається, посадова особа, що виявила правопорушення, приймає і 

виконує рішення про накладення стягнення (штрафу або попередження) на місці вчинення 

правопорушення. 

 У разі стягнення штрафу порушнику видається квитанція про його сплату. Оформлення попередження 

здійснюється або шляхом вручення офіційного письмового попередження за встановленою формою, 

або шляхом усного попередження. 

 Тобто, спрощене провадження характеризується трьома умовами: якщо вчинено правопорушення, яке 

вважається незначним; якщо за нього на винного може бути накладено таке стягнення, як 



попередження або штраф; якщо громадянин не заперечує накладення на нього стягнення. В інших 

випадках справа повинна бути вирішена на загальних підставах. 

 В деяких східноєвропейських країнах законодавець передбачає спрощене провадження, і воно 

відрізняється від звичайного не тільки тим, що не складається протокол про правопорушення, але й 

відсутністю ряду гарантій, які забезпечують інтереси правопорушника. Так, наприклад, в силу п.3, 

ст.59 Закону Республіки Болгарія ―Про адміністративні порушення і покарання‖ штраф, накладений у 

розмірі до 20 левів, не оскаржується. В Чехії визнання порушника у вчиненні проступку виключає 

необхідність збору інших доказів по справі. 

Завданнями провадження, згідно з ст. 245 КпАП України є: своєчасне, повне і об’єктивне 

з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, 

забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 

вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі 

додержання законів, зміцнення законності. 

 Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на підставі єдиних 

принципів. В адміністративно-процесуальній науці до проблем принципів провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, зокрема, звертались Д.М. Бахрах, А.П. Клюшніченко, 

Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, С.М. Тараненко, М.М. Тищенко, В.Д. Сорокін, Н.Г. Саліщева та ряд 

інших авторів. 

 Не звертаючи увагу на відмінності у поглядах на коло принципів, які лежать в основі 

адміністративного процесу, ідея про те, що вони, по суті, є похідними від конституційних, на яких 

засновано і діє державне управління, не викликає спорів. Отже, принципи адміністративного 

провадження, які визначають його характер та структуру, розглядаються у тісному зв’язку з 

принципами державного управління, що обумовлюється спільністю завдань боротьби з 

правопорушеннями, частиною якої є боротьба з адміністративними правопорушеннями. Серед 

принципів провадження можна назвати такі: 

ЗАКОННІСТЬ. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на 

основі суворого дотримання законності. Додержання вимог законодавства при застосуванні заходів 

впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку 

вищестоящих органів та посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими 

встановленими законодавством способами. 

ОБ’ЄКТИВНА ІСТИНА, згідно з якою висновки органу чи посадової особи по кожному факту 

вчиненого правопорушення повинні ґрунтуватися на фактах реально існуючої дійсності і спиратися на 

докази в справі. Під час розгляду справи повинні бути об’єктивно з’ясовані усі його обставини, а 

постанова про накладення адміністративного стягнення повинна бути справедливою і правильною. 



Притягнутий до відповідальності не зобов’язаний доводити свою невинність, хоч і має на це 

право 
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. З презумпції невинності випливає і таке важливе положення: будь-який сумнів тлумачиться на 

користь особи, що притягається до адміністративної відповідальності. Воно належить до випадків, 

коли сумніви не були усунені у ході вирішення справи. Ця обставина є однією з підстав винесення 

виправдних постанов. 

ПУБЛІЧНІСТЬ. Усі справи про адміністративні правопорушення розглядаються і 

розв’язуються в офіційному порядку, носять послідовно публічний характер. Органи адміністративної 

юрисдикції виступають офіційно від імені держави, яка делегує їм право на розгляд конкретних справ 

та застосування заходів адміністративного покарання за правопорушення. 

ГЛАСНІСТЬ. Діюче законодавство передбачає широке сповіщення громадськості про розгляд 

конкретних справ, залучення громадськості до провадження окремих процесуальних дій, до 

безпосереднього розгляду справ, інформування населення про результати розгляду конкретної справи, 

можливості передачі матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу. 

НАЦІОНАЛЬНА МОВА. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, згідно з 

яким особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право виступати рідною мовою 

і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження (ст.268 

КпАП). 

ДВОСТУПІНЧАТІСТЬ. Згідно з цим принципом постанову по справі про адміністративне 

правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої вона винесена, потерпілим (ст.287 КпАП), а 

також внесене подання прокурора (ст.290). Постанову може бути оскаржено у вищестоящий орган, або 

в районний (міський) суд. 

БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ, в силу якої орган адміністративної юрисдикції, вирішуючи питання про 

притягнення до адміністративної відповідальності, повинен особисто ознайомитися з матеріалами 

справи, вивчити зібрані по справі докази. 

ЗМАГАННЯ СТОРІН. Цей принцип виявляється в закріпленні правового статусу учасників 

правовідносин адміністративної відповідальності, встановленні відомих процесуальних гарантій 

особистості. 

ПРОСТОТА І ШВИДКІСТЬ. За загальним правилом провадження не пов’язане з великою 

кількістю учасників процесу, воно не обтяжливе для його учасників, не захаращено деталями, 

здійснюється максимально швидко та оперативно. 
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юристів України. — К. —Юрінком., 1999 р. 



Ґрунтуючись на загальних принципах провадження у справах про адміністративні 

правопорушення можна виділити специфічні риси провадження, яке здійснюється органами внутрішніх 

справ. 

Ця специфіка, по-перше, проявляється в тому, що зазначена діяльність стосовно їх основної є 

додатковою. Основним завданням ОВС, у відповідності з Законом України ―Про міліцію‖ є 

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, охорона і 

забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, захист власності від злочинних посягань 

тощо. 

По-друге, органи внутрішніх справ розглядають широке коло справ про адміністративні 

правопорушення, які відносяться до різних сфер і галузей державного управління. 

По-третє, органи внутрішніх справ побудовані і діють за принципом єдиноначальності. 

Начальник в конкретних випадках приймає рішення одноособово, без узгодження з громадськими 

організаціями в межах наданих йому прав та обов’язків. 

Цей принцип проявляється і в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. 

Справи розглядаються одноособово особами, зазначеними, наприклад, в ст.ст. 222, 223 КпАП та ін. 

По-четверте, здійснення адміністративно-юрисдикційних повноважень в органах внутрішніх 

справ, як правило, не пов’язано з інспектуванням. Ця ознака притаманна тільки адміністративно-

юрисдикційній діяльності державної автомобільної інспекції та органам державного пожежного 

нагляду. Для них виявлення адміністративних деліктів і прийняття по ним заходів витікає з характеру 

їх роботи як державних інспекцій. Начальники органів внутрішніх справ та їх заступники здійснюють 

розгляд справ про адміністративні правопорушення, які виявляються при адміністративному нагляді. 

По-п’яте, органи внутрішніх справ виступають не тільки як головний суб’єкт у справах про 

адміністративні правопорушення, але й сприяють забезпеченню розгляду справ іншими органами 

державного управління, які наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями (адмінкомісії, 

виконкоми різних рівнів, суди). 

Таким чином провадження в справах про адміністративні правопорушення — це комплекс 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених процесуальних дій, спрямованих на своєчасне, повне і 

об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, 

забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 

вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі 

додержання законів, зміцнення законності, які здійснюються спеціально уповноваженими посадовими 

особами органів внутрішніх справ з метою охорони прав та законних інтересів громадян, охорони 

власності, виконання завдань з охорони громадського порядку і громадської безпеки. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ  



Аналіз законодавства України дає змогу виділити два види провадження у справах про 

адміністративні правопорушення: звичайне та спрощене.  

Звичайне здійснюється у більшості справ і детально регламентовано чинним законодавством. 

Воно передбачає складання протоколу: визначає зміст, запобіжні заходи і порядок їх застосування; 

права і обов’язки учасників провадження; порядок розгляду справ; факти, обставини, що є доказами. 

 Спрощене провадження застосовується щодо невеликої кількості правопорушень, прямо передбачених 

ст. 258 КпАП. Таке провадження характеризується мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю. 

Протокол про правопорушення не складається, посадова особа, що виявила правопорушення, приймає і 

виконує рішення про накладення стягнення (штрафу або попередження) на місці вчинення 

правопорушення. 

Завданнями провадження, згідно з ст. 245 КпАП України є: своєчасне, повне і об’єктивне 

з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, 

забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 

вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі 

додержання законів, зміцнення законності. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на підставі єдиних 

принципів. Серед принципів провадження можна назвати такі: 

Законність, об’єктивна істина, публічність, гласність, національна мова, двоступінчатість, безпосередність, 

змагання сторін, простота і швидкість. 



2. ПРАВОВИЙ СТАН ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

 Питанню розгляду справ про адміністративні правопорушення, яке тісно пов’язане з визначенням кола 

та правового статусу безпосередніх учасників провадження присвячений 21 розділ Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (ст.ст.268-275). Аналізуючи склад учасників провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, слід зазначити, що крім органів (посадових осіб), які 

уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення і виносити по них постанови 

(виконкоми селищних та сільських Рад приймають їх у формі рішення) в Кодексі детально розглянуті 

права та обов’язки особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, законних 

представників, захисника, прокурора, потерпілого, свідка, експерта, перекладача, інших осіб 

(представників громадськості тощо). Центральною постаттю в провадженні є особа, яку притягають 

до адміністративної відповідальності. Навколо неї, власне, і концентрується процесуальна діяльність 

всіх інших суб’єктів провадження. В ст. 268 КпАП визначено, що ця особа має право знайомитися з 

матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися при 

розгляді справи юридичною допомогою захисника, виступати рідною мовою і користуватися 

послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по 

справі. 

Врегульовано також важливе питання щодо участі особи, яку притягують до відповідальності, 

в розгляді справи. Справа про адміністративне правопорушення, як правило, розглядається в 

присутності цієї особи. Лише якщо є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду і від неї 

не надійшло клопотання про його відкладення, справу може бути розглянуто під час відсутності цієї 

особи. В ряді випадків участь особи, яку притягають до відповідальності, в розгляді справи є 

обов’язковою (при розгляді справ про дрібне розкрадання, дрібне хуліганство, злісну непокору тощо), і 

в разі її ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді цю особу може бути піддано 

приводу. 

Потерпілому (ст.269 КпАП), тобто особі, якій адміністративним правопорушенням заподіяно 

моральну, фізичну або майнову шкоду, надається право знайомитися з матеріалами справи, заявляти 

клопотання, оскаржувати постанову по справі. Його може бути опитано як свідка, відповідно до ст.272 

КпАП. 

Участь потерпілого в провадженні має ―звинувачувальну спрямованість‖, він бере участь з 

метою захисту своїх прав, інтересів, намагається довести, що правопорушення дійсно мало місце і його 

інтереси порушено, йому завдано шкоду. Саме тому, як вважається, варто розширити адміністративно-

процесуальний статус потерпілого, надавши йому право давати пояснення, докази, користуватися 

юридичною допомогою адвоката, що сприяло б надійнішому захисту його прав. 



 Законні представники (ст.270 КпАП) — батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники) представляють 

інтереси особи, яку притягають до адміністративної відповідальності, чи потерпілого, які є 

неповнолітніми або через свої фізичні чи психічні вади не можуть самі здійснювати свої права. Вони 

мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання від імені особи, інтереси якої 

вони представляють, приносити скарги на рішення по справі. 

Захисник. Згідно з ст.59 Конституції України, ст.271 КпАП України та Законом України ―Про 

адвокатуру‖ від 19 грудня 1992 року всі особи мають право на правову допомогу. Захисник 

зобов’язаний чітко дотримуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені 

законодавством засоби й способи захисту прав і інтересів осіб, що звертаються за допомогою. 

Враховуючи, що згідно ст.6 Закону України ―Про адвокатуру‖ процесуальний статус адвоката має 

подвійний характер: по-перше, він виступає уповноваженою особою; по-друге, є самостійною 

процесуальною фігурою, доцільно уточнити й чітко сформулювати на законодавчому рівні, що адвокат 

може брати участь у провадженні на запрошення не тільки особи, яка притягується до 

відповідальності, а й інших учасників провадження. 

Згідно ст.271 КпАП захисник має право знайомитися з 

матеріалами справи, заявляти клопотання за дорученням особи, яка 

його запросила, і від її імені приносити скарги на рішення по справі. 

Його повноваження на участь у розгляді справи посвідчуються 

ордером, що його видає адвокатське об’єднання, або відповідною 

довіреністю на ведення справи. 

Виходячи з аналізу адміністративно-процесуального законодавства України вважається за 

доцільне розширити процесуальний статус захисника шляхом надання додаткових прав (майже 

дорівнений до прав особи, яка притягується до відповідальності), тим самим сприяючи активізації ролі 

захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення). 

Як свідок (ст.272 КпАП) у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана 

будь-яка особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають встановленню по 

даній справі. Свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час на виклик органу чи посадової особи, які 

розглядають справу, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на 

поставлені запитання. 

Законодавством не передбачено будь-яких формальних ознак кола осіб, які можуть бути 

свідками (родичі, підлеглі по службі, поняті тощо), хоча запис свідчень неповнолітніх свідків має свою 

специфіку. 



Свідок не підлягає заміні іншою особою (на відміну від особи, що підлягає відповідальності 

або потерпілого, від імені яких можуть виступати законні представники), оскільки саме йому відома 

певна інформація. 

Експерт (ст.273 КпАП) призначається органом (посадовою особою), який розглядає справу, у 

разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях. Він зобов’язаний з’явитися на виклик і дати 

об’єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. Експерт має право знайомитися з 

матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому 

додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, з дозволу зазначеного органу (посадової особи) 

ставити особі, яку притягають до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються 

предмета експертизи, бути присутнім при розгляді справ. 

В законодавстві питання призначення й проведення експертизи не знайшли свого закріплення, 

що слід визнати як прогалину. З метою її усунення, доцільно було б у Кодексі про адміністративні 

правопорушення передбачити всі процесуальні питання призначення та проведення експертизи на 

прикладі кримінально-процесуального законодавства. 

Перекладач (ст.274 КпАП), який також призначається в разі необхідності органом (посадовою 

особою), що розглядає справу, зобов’язаний з’явитися на виклик останнього і зробити повно і точно 

доручений йому переклад. За ухилення від явки або відмову від перекладу до нього можуть бути 

застосовані заходи громадського впливу. Як перекладач може бути запрошена й особа, що розуміє 

знаки німих та глухонімих. 

 Прокурор (ст.250 КпАП), заступник прокурора. Основне завдання прокурора в провадженні в справах 

про адміністративні правопорушення — в межах наданих Конституцією України (розділ 7), Законом 

України ―Про прокуратуру‖ від 05 грудня 1991 року реагувати на будь-яке порушення, а, якщо воно не 

усунено, своєчасно реагувати в порядку нагляду. 

 Аналіз законодавства дозволяє виділити такі основні напрямки в роботі прокурора при розгляді справ 

про адміністративні правопорушення: 

а) порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення 

б) ознайомлення з матеріалами справи; 

в) організація та проведення перевірок законності та обґрунтованості постанов при 

провадженні в справі; 

г) заява клопотання; 

д) дача висновків з питань, що виникають під час розгляду справи; 



є) винесення подання на постанову і рішень по скарзі в справі про адміністративне 

правопорушення; 

ж) зупинка виконання постанови, а також здійснення інших передбачених законом дій. 

Поняті. Хоча питання участі понятих в провадженні в КпАП України не врегульоване, проте 

вони беруть участь і сприяють провадженню. Поняті — це особи, які сприяють здійсненню 

провадження по справі про адміністративні правопорушення і не зацікавлені в кінцевому результаті 

справи. Їх завдання складається у засвідченні своїми підписами факту правильного висвітлення в 

протоколі характеру проваджених дій, їх послідовності і результатів. Об’єктивність висвітлення тих 

дій що відбуваються забезпечується участю не менш як двох понятих. В деяких випадках, при розгляді 

певних категорій справ (наприклад, порушення Правил дорожнього руху) роль понятих досить значна, 

тому доцільно врегулювати питання участі понятих та визначити їх правовий статус на законодавчому 

рівні (як у кримінально-процесуальному законодавстві). 

Таким чином, вищезазначені пропозиції узгоджуються з положеннями Концепції реформи 

адміністративного права України, і дозволять удосконалити адміністративно-процесуальний статус 

осіб, що беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, а також 

сприятимуть удосконаленню адміністративно-процесуального законодавства. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

В майбутньому Кодексі законів про адміністративні проступки 

слід посилити гарантії законності при провадженні у справах про 

адміністративні проступки. Зокрема, в ньому доцільно передбачити 

обов'язки правопорушника являтися на виклик для участі у розгляді 

справи про адміністративний проступок, давати свідчення щодо 

справи тощо, встановлення порядку відводу посадової особи, що 

розглядає справу про адміністративний проступок, перекладача, 

експерта. Крім того, в цьому Кодексі необхідно встановити порядок 

роз'яснення свідкам і потерпілим їх прав, порядок опитування свідка 

в тому числі неповнолітнього), дослідження письмових та речових 

доказів та висновку експерта, обставин, що підлягають з'ясуванню 

при розгляді справи про адміністративний проступок. 

Необхідно також у цьому Кодексі конкретизувати та більш 

детально висвітлити вимоги щодо оскарження постанови по справі 

про адміністративні проступки. Зокрема, передбачити: вимоги до 



скарги про попереднє провадження в суді, призначення справи до 

розгляду, порядок 

 



3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СТАДІЙ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Процесуальний регламент провадження в справах про адміністративні правопорушення 

складається із сукупності однорідних груп процесуальних дій, щодо реалізації прав та взаємних 

обов’язків. Ці однорідні групи процесуальних дій прийнято називати стадіями. Як зазначає 

Д.М. Бахрах, під стадією слід розуміти таку порівняно самостійну частину провадження, яка, поряд з 

його загальними завданнями, має притаманні тільки їй завдання, документи та інші особливості 
11

. 

Стадії відрізняються одна від одної і колом учасників провадження, характером проваджуваних дій та 

їх юридичною роллю. 

Розв’язання завдань кожної стадії оформлюється спеціальним процесуальним документом, 

який ніби підсумовує діяльність. Після прийняття такого акта розпочинається нова стадія. Стадії 

органічно пов’язані між собою; наступна, як правило, починається лише після того, як закінчена 

попередня, на новій стадії перевіряється те, що було зроблено раніше. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення за своєю структурою схоже на 

кримінальний процес, проте, воно значно простіше і містить менше процесуальних дій. 

Як правило, у спеціальній літературі виділяється чотири стадії провадження 
12

: 

1) порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне 

розслідування; 

2) розгляд справи по суті та винесення по ній постанови; 

3) перегляд справи у зв’язку з оскарженням або винесенням подання прокурором на 

постанову по справі; 

4) виконання постанови по справі. 

1. Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне 

розслідування — це початкова стадія адміністративного провадження, якою охоплюється комплекс 

першочергових процесуальних дій, що забезпечують згодом можливість всебічного, повного та 

об’єктивного розгляду справи по суті. 

 Фактом порушення адміністративного провадження по конкретній справі офіційно фіксується подія 

правопорушення та особа, яка його вчинила, з’ясовується сутність порушення, робиться його 

попередня оцінка, збираються конкретні докази. 

                                           

11
 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. — М.: Изд-во БЕК, 1996. — С.324. 

12
 Слід мати на увазі, що в чинному законодавстві такі стадії спеціально не виділяються. В юридичній 

літературі ж немає єдиної думки щодо їх кількості та назви. 



 Приводом для порушення провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах 

внутрішніх справ можуть бути: заяви потерпілих, очевидців, родичів (як письмові, так і усні); рапорти 

працівників міліції, членів громадських формувань з охорони громадського порядку; безпосереднє 

сприймання факту неправомірної поведінки суб’єктом адміністративної юрисдикції; сигнали засобів 

масової інформації; повідомлення судових, прокурорських працівників, адміністрації підприємств, 

установ, організацій тощо. 

Спеціального процесуального акту про порушення справи про адміністративне 

правопорушення, подібно постанові про порушення кримінальної справи, працівник органу внутрішніх 

справ не складає. У правозастосовній практиці, як правило, таким є факт складення протоколу про 

адміністративне правопорушення, який оформляється з урахуванням вимог ст.ст. 254, 256 КпАП 

України. За окремі незначні правопорушення адміністративне стягнення у вигляді штрафу може 

накладатися на місці без складання протоколу. Протокол є єдиною підставою для подальшого 

провадження у справі про адміністративне правопорушення. Від того, наскільки грамотно він 

складений, залежить правильність розгляду справи по суті та обґрунтованість застосування стягнення. 

Стаття 24 Закону України ―Про Прокуратуру‖ передбачає, що адміністративне провадження шляхом винесення 

мотивованої постанови може порушити прокурор або його заступник. Ця постанова повинна бути обов’язково розглянута 

органом або посадовою особою, до якої вона надійшла, в 10-денний строк. 

Право порушення справ про адміністративні проступки мають також представники деяких 

громадських організацій: члени ДНД, громадські мисливські інспектори, інспектори рибоохорони та ін. 

Зазначений в ст. 256 КпАП перелік відомостей, які повинні міститися в протоколі можна 

розподілити на 3 групи. 

До першої групи належать обставини, які характеризують адміністративне правопорушення. В 

протоколі зазначаються місце, час та сутність вчиненого проступку. Особа, яка складає протокол, 

повинна ретельно розібратися в характері правопорушення і правильно кваліфікувати дії винного. В 

протоколі зазначається конкретна стаття КпАП або інший нормативний акт, який передбачає 

адміністративну відповідальність за вчинене порушення, робиться відповідний запис у разі вилучення 

у правопорушника предметів, які незаконно здобуті або використовуються. 

До другої групи відомостей належать обставини, що характеризують особу правопорушника. 

Якщо у винного немає документів, що посвідчують особу, він може бути доставлений в орган міліції. 

Важливе значення має зазначення в протоколі точного віку винного, тому що справи на неповнолітніх 

розглядаються в суді. 

До третьої групи належать відомості, що стосуються форми протоколу. В ньому зазначаються 

дата і місце складення, посада, прізвище, ім’я і по батькові особи, яка склала протокол, робить його 

недійсним, тому що невідомо, чи мала вона необхідні повноваження для здійснення таких дій. 



Протокол засвідчується кількома підписами. Насамперед, він повинен бути підписаний особою, яка 

вчинила правопорушення. При наявності свідків і потерпілих протокол підписується також ними. 

Особі, яка притягається до відповідальності, необхідно роз’яснити її права та обов’язки, передбачені 

ст.268 КпАП, про що обов’язково робиться відмітка в протоколі. Порушник має право ознайомитися із 

змістом протоколу, внести в нього власноручно пояснення, підписати його або відмовитися від 

підписання та викласти мотиви відмови, подати пояснення, які додаються до протоколу, або 

зауваження до його змісту. Відмова правопорушника підписати протокол не зупиняє провадження у 

справі, але вона повинна бути спеціально зафіксована. При вчиненні проступку групою осіб протокол 

складається на кожного порушника окремо. 

Види посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, а також їх повноваження щодо складання протоколів про те чи інше правопорушення 

закріплено в ст.255 КпАП. 

В ст. 247 КпАП наведено обставини, за яких адміністративна справа не порушується, а 

порушена справа підлягає закриттю: 1) відсутність події та складу адміністративного 

правопорушення; 2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-

річного віку; 3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 4) вчинення дії 

особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; 5) видання акта амністії, якщо він усуває 

застосування адміністративного стягнення; 6) скасування акта, який встановлює адміністративну 

відповідальність; 7) закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених ст.38 КпАП; 8) 

наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

іншого законного рішення; 9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі. 

Таким чином, порушення адміністративної справи, яка є початковою стадією провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, являє собою комплекс процесуальних дій, спрямованих 

на встановлення самої події правопорушення, обставин проступку, їх фіксацію та кваліфікацію. 

Завершальним етапом цієї стадії є направлення матеріалів справи та протоколу про адміністративне 

правопорушення на розгляд по підвідомчості. 

2. Розгляд справи по суті та винесення по ній постанови — це основна стадія провадження в 

справах про адміністративні правопорушення, на ній вирішуються найважливіші завдання цього 

провадження. Ця стадія включає в себе три етапи: підготовку справи до розгляду, розгляд справи, 

прийняття по ній постанови. 

Підготовка справи до розгляду. В ст. 278 КпАП визначено питання, які необхідно вирішити 

при підготовці: чи належить до компетенції органу, посадової особи розгляд даної справи; чи 

правильно складено протокол та інші матеріали справи; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді 

справи, про час і місце її розгляду; чи витребувані необхідні додаткові матеріали; чи підлягають 

задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх 

законних представників і адвоката. 



Ст. 213 КпАП дає перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. Відповідно до ст. 276 КпАП справи про адміністративні 

правопорушення розглядаються, як правило, за місцем їх вчинення. Окремі справи за порушення 

водіями правил дорожнього руху можуть розглядатися також за місцем обліку транспортних засобів. 

Строки розгляду справ регламентуються ст. 277 КпАП. В більшості випадків справа 

розглядається в 15-денний строк з дня одержання уповноваженим органом чи посадовою особою 

протоколу та інших матеріалів справи. Крім цього, справи про деякі правопорушення, визначені ч.2 

ст.277, розглядаються в 7-денний, 5-денний та 3-денний строк. Ще коротший строк — одна доба — 

встановлено для розгляду справ про дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв у громадських 

місцях, злісну непокору, виявлення неповаги до суду та деяких інших. При цьому важливо враховувати 

строки накладення адміністративного стягнення, передбачені ст.38 КпАП. 

Етап слухання справи, відповідно до ст.279 КпАП починається з оголошення складу 

колегіального органу і представлення посадової особи, що його розглядає. Головуючий оголошує, яка 

справа підлягає розгляду та хто притягається до адміністративної відповідальності. Всім учасникам 

провадження роз’яснюються їх права та обов’язки. Далі оголошується протокол про адміністративне 

правопорушення, заслуховуються особи, які беруть участь у справі, досліджуються докази і 

вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок. 

Необхідною умовою прийняття будь-якого рішення в адміністративно-процесуальній 

діяльності органів внутрішніх справ є його обґрунтованість. Законодавець, визнаючи завдання 

провадження в справах про адміністративні правопорушення вказує, в першу чергу, на потребу 

всебічного, повного і об’єктивного вивчення всіх обставин вчиненого правопорушення. Вивчення 

обставин юридичної справи у правовій літературі отримало назву доказування (доведення) 
13

. 

В адміністративно-процесуальній науці вперше на важливість проблеми доказування звернули 

увагу Є.В. Додін 
14

 та В.Д. Сорокін 
15

. Вони дійшли висновку, що доказування не є прерогативою лише 

органів суду та прокуратури. 

Дослідження доказів у справі здійснюється відповідно до вимог ст. 280 КпАП, в якій 

визначаються обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення. Це входить до обов’язків органу (посадової особи), який повинен з’ясувати, чи було 

вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона 

адміністративній відповідальності. Обов’язково встановлюється, чи є обставини, що пом’якшують чи 

обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про 
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правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 

Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі 

яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) з’ясовує зазначені обставини. Ці дані 

встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка 

притягається до відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, 

показаннями технічних приладів, які використовуються при нагляді за виконанням правил дорожнього 

руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами (актами перевірок, 

довідками, протоколами про адміністративне затримання тощо). Орган (посадова особа) оцінює докази 

за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному 

дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. 

Вирішенню завдань боротьби з адміністративними правопорушеннями, їх попередженню 

сприяє виявлення причин та умов вчинення цих правопорушень. Закон (ст.282 КпАП) вимагає від 

органу чи посадової особи, який розглядає справу, вносити у відповідний державний орган, громадську 

організацію чи посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення зазначених причин та 

умов. Гарантією дієвості таких пропозицій є закріплення обов’язку повідомлення протягом місяця 

органу (посадової особи), який вніс пропозиції, про вжиті заходи. 

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, компетентна посадова особа 

виносить постанову по справі, яка повинна мати визначені ст.283 КпАП реквізити, а саме: 

найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про 

особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, встановлених при розгляді справи; 

зазначення нормативного акту, який передбачає відповідальність за дане адміністративне 

правопорушення; прийняте по справі рішення. Якщо вирішується питання про відшкодування винним 

майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок 

і строк її відшкодування. Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і 

документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження. 

Постанова у справі підписується посадовою особою, що розглядала справу, а постанова 

колегіального органу — головуючим на засіданні і секретарем цього органу. 

За результатами заслуховування, згідно ст. 284 КпАП виноситься одна з таких постанов: 1) про 

накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених ст.24
1
 

КпАП (заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх); 3) про припинення справи. 

Суб’єкти адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ мають право виносити тільки 

два види постанов — 1-е та 3-є, 2-е — заходи впливу передбачені ст. 24
1
 КпАП, застосовуються 

виключно судом (суддею) до неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення у віці від 16 

до 18 років. 



Щодо припинення справи, в органах адміністративної юрисдикції можуть бути прийняті 

постанови: про звільнення особи від адміністративної відповідальності (наприклад, у зв’язку з 

відсутністю події правопорушення, його недоведеністю, неосудністю особи, а також при оголошенні 

усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд трудового колективу або громадської організації), 

про передачу матеріалів для вирішення питання про порушення кримінальної справи, про передачу 

матеріалів для притягнення особи до дисциплінарної відповідальності тощо. В окремих випадках 

виноситься постанова про надсилання справи для розгляду по підвідомчості. 

3. Перегляд справи у зв’язку з оскарженням або винесенням подання на постанову по 

справі. На відміну від інших стадій провадження стадія перегляду є факультативною, оскільки не 

кожна постанова по справі оскаржується або по ній вноситься подання прокурора. Як зазначають 

Бахрах Д.М. та Ренов Е.М., перегляд — це перевірка законності та обґрунтованості справи 

суб’єктом, який наділений правом відміняти, зміняти або залишати раніш прийняту постанову без 

змін 
16

. Перегляд слід відрізняти від повторного розгляду справи, який провадиться у тих випадках, 

коли прийняту раніше постанову відмінено і справу направлено на новий розгляд. У першому випадку 

діє постанова у справі, законність та обґрунтованість якої перевіряється. У другому — стару постанову 

скасовано і у справі необхідно прийняти нову постанову. 

Сам факт існування можливості перегляду постанови судом або вищестоящим органом має 

велике превентивне значення, примушує посадову особу, якій доручено застосовувати адміністративне 

стягнення більш відповідально ставитися до винності особи, кваліфікації її дій, вибору заходу 

стягнення. 

―Право на оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, стверджує 

С.В. Ківалов, — одна з найбільш важливих гарантій захисту прав особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності‖ 
17

. 

Скарга подається в орган, який виніс постанову по справі, після чого вона протягом трьох днів 

надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати (ч.2 ст.288 

КпАП). Скаргу на постанову по справі може бути подано протягом десяти днів з дня винесення 

постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо 

якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати 

скаргу (ст.289 КпАП). 

 На постанову по справі про адміністративне правопорушення 

прокурором може бути внесено подання упродовж десяти днів з дня 

винесення постанови.(ст. 290 КпАП). 
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 Згідно ст..294 КУпАП постанова судді у справах про адміністративне 

правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання 

апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, 

передбаченого статтею 32 цього Кодексу, а також постанов, прийнятих за 

результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 185-3 цього Кодексу.  

 Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може 

бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної 

відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його 

представником або прокурором протягом десяти днів з дня винесення 

постанови. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, 

повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє 

клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку 

відмовлено.  

 Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через 

місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів 

надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд.  

 Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду протягом 

двадцяти днів з дня надходження справи до суду.  

 Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання 

особу, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у 

справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до 

початку судового засідання.  

 Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, інших осіб, які 

беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, 

не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини 

неявки або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.  

 Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд 

апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під 

час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм 



матеріального права або порушення норм  

процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не 

досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до 

місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.  

 За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції 

має право:  

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін;  

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;  

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;  

4) змінити постанову.  

 У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, 

передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.  

 Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її 

винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.  

 Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше ніж у 

п'ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її розглядав. 

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення до розгляду скарги, за винятком окремих випадків, передбачених ст.291 

КпАП. Не зупиняється виконання постанов про застосування попередження (тому що такі постанови 

виконуються шляхом їх оголошення, тобто на момент оскарження вони вже виконані), 

адміністративного арешту (оскільки це стягнення може застосувати тільки суддя або суд, постанови 

яких не оскаржуються), а також у випадках, коли штраф стягується на місці вчинення 

адміністративного правопорушення (стягнення також вже виконано). Слід зазначити, що в ст.291 

КпАП випадки, коли виконання постанови не зупиняється, перераховано не вичерпно. Так, подання 

скарги не може зупинити також виконання постанови про застосування виправних робіт, яка, як і про 

застосування адміністративного арешту, виноситься тільки судом або суддею. 

 Хоча в ч.2 ст.291 КпАП йдеться про зупинення виконання постанови 

в разі принесення прокурором подання прокурора на постанову по справі про 

адміністративне правопорушення без будь-яких винятків, все ж і 

прокурорське подання не може зупинити виконання постанови про 

застосування попередження, а також у випадку стягнення штрафу на місці 

вчинення правопорушення із зазначених вище причин. 



Скарга і подання на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються 

правомочними органами в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено 

законодавством (ст. 292 КпАП). 

При цьому правомочний орган при розгляді скарги громадянина чи подання прокурора на 

постанову по справі про адміністративні правопорушення перевіряє законність (вимога ст.7 КпАП) та 

обґрунтованість винесеної постанови, розбирається в суті скарги або подання і приймає відповідне 

рішення. З цією метою має бути з’ясовано ряд обставин, які стосуються як матеріальних, так і 

процесуальних підстав притягнення до адміністративної відповідальності, тобто чи було встановлено 

факт вчинення правопорушення, вину особи в його вчиненні, чи не пропущено строки накладення 

адміністративного стягнення та розгляду справи, чи дотриманий порядок розгляду справи тощо. 

Орган (посадова особа) після розгляду скарги або подання прокурора приймає одне з таких 

рішень (ст.293 КпАП): 

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або подання прокурора без задоволення. Такий 

варіант рішення можливий в тих випадках, коли аргументи, викладені в скарзі або поданні прокурора, 

суперечать доказам по справі. Рішення про залишення без зміни постанови по справі про 

адміністративне правопорушення має бути мотивованим, містити повні відповіді на аргументи скарги 

або поданні. З моменту прийняття такого рішення постанова про притягнення до адміністративної 

відповідальності набирає чинності; 

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд. Підставами для скасування 

постанови можуть бути неповне встановлення обставин, які мають значення для прийняття рішення по 

справі, недоведеність обставин, які орган, що розглянув справу, вважає встановленими, невідповідність 

висновків, викладених в рішенні, обставинам справи, порушення чи неправильне застосування 

матеріальних або процесуальних норм; 

3) скасовує постанову і закриває справу. Орган (посадова особа), який розглядає скаргу або 

подання прокурора, зобов’язаний це зробити, якщо немає достатніх доказів для притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, а а додаткове дослідження або новий розгляд нічого не дадуть. 

Скасування постанови із закриттям справи можливе також в разі встановлення обставин, які 

виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення (ст.247 КпАП), а також веде 

до повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також 

скасування інших обмежень, пов’язаних з цією постановою (ст. 296 КпАП). У разі неможливості 

повернення предмета повертається його вартість. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові 

незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або 

виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому спеціальним законодавством; 

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за 

адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено. Це положення 



забезпечує свободу оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення, оскільки 

скаржник може не боятися посилення стягнення. В таких випадках може бути зменшено розмір 

штрафу, замінено стягненням м’якшим, якщо санкція альтернативна (штраф — попередженням, 

адміністративний арешт — штрафом тощо), скорочено строк позбавлення спеціального права, 

виправних робіт чи адміністративного арешту, скасовано додаткове стягнення, зменшено число 

конфіскованих або оплатно вилучених предметів. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підлягає також скасуванню, якщо 

буде встановлено, що її винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу. 

В цьому випадку справа надсилається на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженому її 

розглядати відповідно до розділу ІІІ КпАП. 

Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення, згідно 

ст. 295 КпАП протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія 

постанови надсилається потерпілому на його прохання. Про результати розгляду подання в 10-денний 

строк з дня його надходження повідомляється прокуророві. 

4. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 

Виконання адміністративних стягнень — завершальна стадія провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Її сутність полягає в практичній реалізації адміністративного 

стягнення призначеного правопорушнику постановою. Від того, як послідовно реалізовано постанову 

про адміністративне стягнення, наскільки справу доведено до завершення залежить рівень 

ефективності боротьби з адміністративними правопорушеннями, їх попередження, результативність 

виховання громадян в дусі точного та неухильного дотримання законів. 

 Як зазначає Д.М. Бахрах, сам факт винесення постанови про 

накладення адміністративного стягнення практично залишається ―просто 

папірцем‖, якщо він не доведений до свого логічного завершення 
18

. 

Прийняття юрисдикційним органом постанови про накладення 

адміністративного стягнення не реалізує породжених ним прав та обов’язків 

різних суб’єктів (з порушника повинна бути стягнута сума штрафу, відбуття 

адміністративного арешту, виконано припис про конфіскацію майна тощо). 

Тільки після того, коли правопорушник відчув встановлені в 

адміністративному стягненні правообмеження та незручності, він може 

                                           

18 Бахрах Д.Н. Законодательство об административной ответственности. — Пермь. 1969. — С.313. 

 



усвідомити протиправність своїх дій та припинити діяльність спрямовану на 

порушення законодавчих норм. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення, що набула законної сили є 

обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, 

організаціями, службовими особами і громадянами. 

 Особливе місце серед суб’єктів, які здійснюють діяльність щодо 

виконання адміністративних стягнень, займають органи внутрішніх справ. Їх 

правова позиція в системі інших суб'єктів обумовлена двома факторами: 

 а) необхідністю реалізації власних постанов про накладення 

адміністративних стягнень; 

 б) покладенням на органи внутрішніх справ обов’язку виконання 

постанов суддів районних та міських судів про накладення адміністративних 

стягнень у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт, а також 

постанов адміністративних комісій про безоплатне вилучення або 

конфіскацію вогнепальної зброї та бойових припасів. 

 У відповідності з діючим законодавством, органам внутрішніх справ 

надане право розглядати і вирішувати справи про значне коло 

адміністративних правопорушень (ст.222 КпАП). Вони уповноважені 

безпосередньо виконувати винесені ними постанови про накладення 

адміністративних стягнень у вигляді попередження, штрафу (в тому числі і 

на місці вчинення правопорушення), позбавлення права управління 

транспортними засобами, оплатного вилучення або конфіскацію деяких 

речей. Крім того, співробітники ОВС проводять велику роботу щодо 

забезпечення виконання постанов про накладення інших видів 

адміністративних стягнень. 

 Для виконання постанов суддів про застосування адміністративного 

арешту та виправних робіт в системі ОВС створені спеціальні підрозділи — 

спецприймальники, інспекції виправних робіт, тощо. 

Відповідно до ст.299 КпАП постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. На відміну 

від вироків судів з кримінальних справ, які згідно загального правила можуть бути приведені до 



виконання лише після закінчення строку касаційного оскарження, постанови про накладення 

адміністративних стягнень є актами управління і набувають сили негайно. 

 При оскарженні або внесенні на неї подання прокурора постанови 

про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню 

після залишення скарги або подання без задоволення, за винятком постанов 

про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у 

випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення 

адміністративного правопорушення.  

 Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу 

підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, встановленого 

частиною першою статті 307 КУпАП. Постанова про накладення 

адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою 

особою), який виніс постанову. 

 Стаття 301 КпАП передбачає відстрочку виконання постанов у вигляді 

штрафу, адміністративного арешту і виправних робіт, якщо негайне її 

виконання є неможливим. Орган (посадова особа), який виніс постанову про 

накладення адміністративного стягнення може відстрочити її виконання на 

строк до одного місяця. 

 За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту 

чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова 

особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до 

одного місяця.  

 Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці 

вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, 

встановленому законом. 

Відстрочка виконання постанови є винятком із загальних правил. Вона можлива, наприклад, з 

приводу тяжкої хвороби особи, яку притягнуто до відповідальності, якщо цей факт підтверджений 

документом лікувальної установи; у зв’язку із складними сімейними обставинами або іншими 

серйозними причинами, які дійсно перешкоджають невідкладній реалізації постанови. Характерно, що 



відстрочка поширюється лише на постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді 

адміністративного арешту, виправних робіт або штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці 

скоєння адміністративного правопорушення). Отже, якщо постановою накладено адміністративне 

стягнення: попередження, оплатне вилучення або конфіскація предметів, позбавлення спеціального 

права — відстрочка виконання заборонена. 

 В ст.303 КпАП йдеться про те, що не підлягає виконанню постанова 

про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до 

виконання протягом 3-х місяців з дня винесення. До цього строку не 

включається час, на який виконання зупиняється у зв’язку з відстрочкою. З 

цього витікає, що постанова повинна бути звернута для виконання протягом 

3-х місяців з дня винесення. Якщо провадження починається після цього 

строку, це вважається порушенням законності. Але, якщо виконання 

розпочато до закінчення строку давності накладення стягнення (ст.37 КпАП), 

його можна продовжувати стільки, скільки це передбачено законодавством. 

Варто зазначити, що постанова вважається звернутою до виконання, коли 

орган (посадова особа), який її виніс, вручає або надсилає копію постанови 

відповідній особі або надсилає органу, уповноваженому безпосередньо її 

виконувати. 

 Встановлення 3-х місячного терміну виконавчого провадження 

дисциплінує органи, уповноважені виконувати постанови, підвищує їх 

відповідальність за правильну, своєчасну та повну реалізацію цього акту. 

 Виконавча практика по постановах щодо виконання попередження 

відносно невелика, і тому об’єднана в рамках однієї глави Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

 Постанова про винесення попередження виконується у письмовій 

формі (ст.306 КпАП) і приймається до виконання органом (посадовою 

особою), який прийняв постанову шляхом її оголошення правопорушнику. 

Наприклад, якщо стягнення у вигляді попередження накладається 

адміністративною комісією, то вона і виконує її, оголошуючи про вжиті 

заходи на засіданні. 



 На практиці існує чимало випадків, коли постанови про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься у 

відсутності порушника. Тоді вона виконується за допомогою вручення йому 

копії постанови протягом трьох днів, про що робиться відповідна відмітка у 

справі (ст.285 КпАП). Якщо ж попередження, як захід адміністративного 

стягнення виноситься на місці вчинення правопорушення, то воно 

оформляється способом, який встановлений органом виконавчої влади, 

посадові особи якого уповноважені виносити попередження (органи 

внутрішніх справ, органи Міністерства транспорту тощо). Законодавством не 

врегульована процедура виконання постанов про винесення попередження на 

місці скоєння правопорушень, за винятком тих обставин, які передбачені 

статтею 258 КпАП (складання протоколу про адміністративне 

правопорушення є обов’язковим, якщо порушник оспорює накладене на 

нього стягнення). 

 Провадження щодо виконання постанови про накладення штрафу 

(гл.27 КпАП) включає два варіанти виконання постанови. Діюче 

законодавство не встановлює єдиного порядку виконання цього 

адміністративного стягнення, процедура і терміни його виконання залежать 

від ряду факторів: добровільності сплати правопорушником штрафної суми, 

наявність скарги або подання прокурора на постанову, наявність чи 

відсутність постійного заробітку, місця накладення штрафу. 

 У відповідності зі ст.307 КпАП правопорушнику надається можливість 

самому сплатити накладений на нього штраф. Така сплата повинна бути 

виконаною не пізніше 15 днів з дня вручення порушнику постанови про 

накладення штрафу. Закон передбачає призупинення виконання постанови у 

зв’язку з поданням скарги або внесення на неї подання прокурора. В цих 

випадках 15-денний термін сплати штрафу відраховується з дня 

повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення. Штраф, як 

і будь-яке інше адміністративне стягнення, має публічний характер, тобто 

сплачується порушником. З цього правила закон передбачає виняток лише 



для осіб у віці від 16 до 18 років у випадку вчинення ними адміністративного 

правопорушення. При відсутності у них самостійного заробітку штраф 

стягується з батьків або осіб, які їх замінюють (ч.2 ст.307 КпАП).  

Загальне правило діє і відносно посадових осіб — штраф повинен 

стягуватись з їх особистого заробітку. Забороняється віднесення накладених 

на посадових осіб штрафів на рахунок підприємств, установ і організацій. 

Разом з тим, Кодексом України про адміністративні правопорушення 

встановлено, що при виявленні предметів контрабанди в транспортних 

засобах, що належать громадянам, які не мають постійного місця 

проживання в Україні, штраф стягується у порядку встановленому Митним 

кодексом України (ч.5 ст.308 КпАП). 

 Добровільна сплата порушником накладеного штрафу є вичерпною 

вимогою при виконанні цього стягнення і не потребує застосування 

додаткових примусових дій компетентних державних органів, установ, 

організацій та їх посадових осіб. Цьому сприяє роз’яснення юрисдикційним 

органом порядку сплати накладеного штрафу при винесенні постанови. На 

необхідність такого роз’яснення вказують і відповідні відомчі нормативні 

акти (наприклад, ―Інструкція про порядок накладення та стягнення штрафів 

за порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил‖). 

Добровільна сплата накладеного штрафу не повинна залишатись 

безконтрольною. Належна організація контролю за процесом виконання 

стягнення — одна з умов повного стягнення накладеного штрафу. 

Здійснені вченими дослідження в цій сфері показали, що у більшості 

випадків добровільно у встановлений 15-денний термін сплачують 

адміністративний штраф лише від 20 до 25 відсотків правопорушників. 

Можна впевнено стверджувати, що для стягнення накладених 

адміністративних штрафів, особливо за порушення громадського порядку і 

порядку управління, необхідно законодавцем передбачити більш конкретні 

примусові дії або умови заміни несплаченої суми штрафу іншим видом 

адміністративного стягнення (наприклад, адміністративним арештом, тощо). 



 У випадку несплати штрафу у 15-денний термін закон передбачає 

примусовий порядок його стягнення (ст.308 КпАП). Встановлення такого 

порядку обумовлено зазначеними вище реаліями виконавчої практики (коли 

штраф сплачують не всі правопорушники) і такий порядок спрямований на 

забезпечення повного виконання постанов. 

 Керуючись ст.308 КпАП орган адміністративної юрисдикції, який 

уповноважений розглядати справи у випадку несплати порушником штрафу 

у зазначений в ст.307 КпАП термін, надсилає постанову про накладення 

штрафу для відрахування суми штрафу в примусовому порядку з його 

заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії. При цьому 

подальший порядок виконання постанови регламентується правилами 

встановленими Цивільним процесуальним кодексом України. 

 Бухгалтерія за місцем роботи (навчання) порушника зобов’язана 

стягнути із заробітної плати (пенсії, стипендії) вказану в постанові суму. 

Сама ж постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу 

проведено повністю, з відміткою про виконання повертається до органу 

(посадової особи), який її виніс. Тобто стадія виконання постанови про 

адміністративний проступок в даному випадку закінчується поверненням до 

органу адміністративної юрисдикції документа (постанови, квитанції) з 

відміткою про сплату вказаної в постанові суми. 

 Якщо особа, яка піддана штрафу не працює, або стягнення штрафу із 

заробітної плати або іншого заробітку, пенсії чи стипендії порушника 

неможливе з інших причин, то виконання проводиться на підставі постанови 

органу (посадової особи) про накладення штрафу державним виконавцем 

шляхом звернення стягнення на особисте майно порушника, а також на його 

частку в загальній власності (ч.2 ст.308 КпАП). 

Порядок виконання постанов про оплатне вилучення предмета та його конфіскацію за змістом 

мало відрізняється. І в тому і в іншому випадку предмет вилучається і реалізується відповідно до ст. ст. 

312, 315 КпАП. Однак при оплатному вилученні суми, виручені від реалізації, передаються 

колишньому власникові з відрахуванням комісійних витрат, а при конфіскації — перераховуються до 

державного бюджету (так само, як гроші, одержані внаслідок вчинення адміністративного проступку). 



В законодавстві оплатне вилучення застосовується в основному за 

порушення, які являють найбільшу суспільну шкідливість. Прикладом може 

служити оплатне вилучення автомобілів, які належать громадянам на правах 

особистої власності, у випадку скоєння ними грубих порушень правил 

дорожнього руху за повторне протягом року керування автотранспортними 

засобами у стані сп’яніння (ст.130 КпАП), або ухилення осіб, які керують 

транспортними засобами від проходження відповідно до встановленого 

порядку огляду на стан сп’яніння. В даному випадку оплатне вилучення 

автомашин застосовується як додатковий захід (поряд зі штрафом та 

позбавленням прав водія). Законодавство про адміністративні 

правопорушення передбачає оплатне вилучення як основний та додатковий 

захід стягнення (ст.25 КпАП). 

 Що стосується постанов про оплатне вилучення вогнепальної 

гладкоствольної мисливської чи холодної зброї та боєприпасів, за порушення 

правил їх зберігання або перевезення (ст.191 КпАП), а також ухилення від 

реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів 

(ст.193 КпАП), які у відповідності зі ст.218, 219 КпАП виносять 

адміністративні комісії при виконавчих комітетах та виконавчі комітети 

селищних сільських Рад, виконання постанов виконують органи внутрішніх 

справ. 

 Необхідно підкреслити, що найбільш часто органи внутрішніх справ виконують постанову про оплатне 

вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів. Ця процедура має, до речі, найбільш складний характер, 

оскільки мова йде про речі, які вимагають дотримання певного режиму прийому, вилучення та 

зберігання. 

 Прийом вилученої зброї здійснюється тільки черговим органів 

внутрішніх справ на підставі протоколу вилучення зброї та боєприпасів. При 

прийомі зброї та боєприпасів проводиться перевірка правильності записів у 

протоколі. Після реєстрації матеріалів у відповідному журналі, черговий 

подає матеріали на розгляд начальника органу, а зброя та боєприпаси 



розміщують в металеву шафу, яка знаходиться в кімнаті, яка призначена для 

зберігання зброї. 

 Вогнепальна мисливська, нарізна гладкоствольна зброя, боєприпаси, 

вибухівка, вилучені у громадян, зберігаються в органах внутрішніх справ до 

прийняття рішення по справі адміністративною комісією (суддею). У 

випадку винесення адміністративною комісією (суддею) постанови про 

оплатне вилучення зброї та боєприпасів вони протягом 10-ти денного 

терміну підлягають огляду комісією, яка визначає їх технічний стан. Огляд 

відбувається в присутності власника зброї, а при його відсутності — особи, 

яка переслідує інтереси власника. Про результати технічного огляду зброї та 

боєприпасів складається акт. Зброя та боєприпаси оплатно вилучені у 

громадян у відповідності з актом технічного огляду придатні для подальшого 

використання, не пізніше 10-ти денного терміну направляються для реалізації 

в комісійний магазин з накладною, складеною в 3-х примірниках. 

 Непридатна для подальшого використання зброя та боєприпаси 

протягом 15-ти днів, але не пізніше 1 місяця, здаються до сховища 

підрозділів матеріально-технічного забезпечення МВС, ГУМВС, УМВС для 

подальшого знищення у встановленому порядку. При застосуванні цього 

адміністративного стягнення не підлягають вилученню мисливське знаряддя: 

ремені, чохли, патронташ, а також прилади для змазки, зарядження патронів, 

гільз, дробу. 

 Згідно з ст.313 КпАП постанова про конфіскацію предмета, який 

виявився знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення, грошей одержаних внаслідок вчинення адміністративного 

правопорушення виконуються: 

 1) державними виконавцями, які входять до складу державної 

виконавчої служби; 
19
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 2) уповноваженими на те особами: 

 а) органів внутрішніх справ; 

 б) органів, які виконують державний нагляд за додержанням правил 

полювання; 

 в) органів рибоохорони; 

 г) підприємств і організацій на які покладено приймання 

конфіскованих м’ясоїдних хутрових звірів, разом з представниками 

фінансового органу та ветеринарного нагляду; 

 д) підприємств і організацій, на яких покладено прийом конфіскованих 

собак та котів; 

 е) фінансових органів; 

 є) органів повітряного транспорту; 

 ж) митних органів; 

 з) органів державної податкової служби. 

 Цей перелік органів, що виконують постанову про конфіскацію 

предмета, який виявився знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення розширеному тлумаченню не підлягає. 

Уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ впроваджують до виконання 

постанову про конфіскацію, якщо вона винесена по справах: про порушення вимог режиму радіаційної 

безпеки у спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення (ст.46
1
 КпАП); незаконні посів та 

вирощування снотворного маку чи конопель (ст.106
2
 КпАП), про незаконні операції з іноземною 

валютою та платіжними документами (ст.162 КпАП); стрільба з вогнепальної, холодної зброї в 

населених пунктах та у невідведених для цього місцях або з порушенням встановленого порядку 

(ст.174 КпАП); порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян 

з метою придбання речей (ст.181
2
 КпАП); незаконної передачі заборонених предметів особам, які 

перебувають у ВТУ, СІЗО, ВТ, ЛТП або ЛВП (ст.188 КпАП); порушення громадянами порядку 

придбання, збереження, передачі іншим особам або продаж вогнепальної, холодної або пневматичної 

зброї (ст.190 КпАП); повторному порушенні громадянами правил зберігання або перевезення 

вогнепальної зброї та бойових припасів (ч.2 ст.191 КпАП), статтями 195
1
 — 195

4
 КпАП. 

Провадження по виконанню постанови про конфіскацію закінчується поверненням постанови з 

відміткою про виконання органу (посадовій особі), яка винесла постанову (ст.316 КпАП). Тільки після 

виконання цих вимог стадія виконання закінчується. 



Виконання постанови про позбавлення спеціального права складається із позбавлення 

правопорушника раніш наданого йому права займатися певною діяльністю, виконувати певні види 

робіт або користуватися певними фондами держави при умові, якщо особа грубо, систематично 

порушує порядок користування ним. Порядок виконання зазначеної постанови врегульовано гл. 30 

КпАП. 

Постанови про позбавлення спеціального права виконуються: 

 1) Про позбавлення права керування транспортними засобами — 

посадовими особами органів внутрішніх справ, вказаними в п.2 ч.2 ст.222 

КпАП. 

 2) Про позбавлення права керування річковими та маломірними судами 

береться до виконання посадовими особами органів річкового транспорту, 

державної інспекції з маломірних суден України, вказаними в ч.2 ст.226 та 

п.2 ч.2 ст.227 КпАП. 

 3) Постанова про позбавлення права полювання береться до виконання 

вказаними в ч.2 ст.242 КпАП посадовими особами органів, які здійснюють 

державний нагляд за дотриманням правил полювання. 

 Варто нагадати, що вилучення посвідчення водія (свідоцтва, диплома) 

статтею 265 КпАП передбачено як захід забезпечення провадження в справі 

про адміністративне правопорушення. Тому в разі прийняття постанови про 

позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або 

маломірним судном її виконання може полягати в неповерненні зазначених 

документів порушнику. 

Позбавлення громадянина права керування транспортним засобом, 

річковим, маломірним судном або права мисливства застосовується на строк 

до трьох років. Однак, якщо особа позбавлена на визначений строк такого 

права, добросовісно ставиться до праці, зразково поводить себе ( хоча на 

нашу думку, таку умову в наш час не зовсім просто з’ясувати), то орган 

(посадова особа), який наклав стягнення, має право скоротити встановлений 

постановою строк позбавлення права. Уповноважений орган (посадова особа) 

може прийняти таке рішення за умов, що пройшло не менше половини 

вказаного строку. Отже, якщо водій був позбавлений права керування 



транспортним засобом на 2 роки, то для вирішення питання про скорочення 

необхідно, щоб пройшло не менше одного року з моменту позбавлення цього 

права. 

 Клопотання про скорочення строку направляється (подається) 

громадською організацією або трудовим колективом, в якому працює особа, 

що позбавлена спеціального права (ст.320 КпАП). 

 Виходячи із змісту вказаної норми, неможливо визнати обґрунтованою 

практику скорочення строків позбавлення на підставі листа або іншого 

документа адміністрації підприємства де працює правопорушник, основним 

мотивом якого є виробнича необхідність. 

 Після закінчення строку позбавлення, а також у випадку його 

скорочення, особі підданій даному заходу стягнення, посвідчення водія 

повертається. 

 У відповідності з положенням про порядок допущення водіїв до 

керування транспортними засобами, прийому іспитів та видачі громадянам 

посвідчень водія особам позбавленим права керування транспортними 

засобами в стані сп’яніння, незалежно від строку позбавлення, проводиться 

медичний огляд і здача теоретичного і практичного іспитів. Повернення 

посвідчення водія без здачі теоретичних і практичних іспитів здійснюється 

відносно осіб, позбавлених права керування на строк менше одного року, 

якщо порушення не пов’язане з керуванням транспортного засобу в стані 

сп’яніння. 

 Вилучення посвідчення водія ще не означає, що особа, яка позбавлена 

права управління, дійсно протягом терміну позбавлення не буде керувати 

транспортним засобом. Проконтролювати додержання даної процедури 

складно і не так просто, як вважається на перший погляд. На практиці 

виникають ситуації, коли особа, яка позбавлена права, має два посвідчення 

водія, одне з яких вилучається, а інше правопорушник продовжує 

використовувати в якості дійсного, або водій керує транспортним засобом 

без посвідчення. Тому, на нашу думку, необхідно вишукувати способи 



забезпечення механізму реального покарання порушників дорожнього руху, 

не допускати їх до цього процесу під час відбування покарання. 

 Прикладом вирішення цієї проблеми є адміністративне законодавство 

Естонії де на транспортний засіб, водій якого позбавлений права керування, 

встановлюється спеціальний тимчасовий номерний знак спеціальної серії. 

Номерні знаки спеціальної серії мають також транспортні засоби, що 

управляються за дорученнями. Введення подібних номерних знаків 

дозволило суттєво активізувати роботу правоохоронних органів по контролю 

за виконанням постанов про позбавлення права керування. 

В статті 321 КпАП законодавець врегульовує обчислення строків 

позбавлення права керування транспортними засобами, річковими або 

маломірними судами, а також права мисливства. Загальне правило 

обчислення строків позбавлення права складається з того, що водії 

транспортних засобів, судноводії та особи, які порушили правила мисливства 

визнаються позбавленими цього права з визначеного законодавством 

моменту, яким є винесення з цього приводу постанови уповноваженого 

органу або посадової особи. Виключенням вважаються обставини, коли 

правопорушники, які позбавлені спеціального права, ухиляються від надання 

документу, що посвідчує це право, в цьому випадку термін позбавлення їх 

права відраховується з дня здачі або вилучення такого документу. Подання 

скарги або внесення подання прокурора призупиняє термін позбавлення 

права. У випадку залишення скарги або подання прокурора без задоволення 

термін відповідно подовжується. При вивченні адміністративної практики по 

виконанню постанов про адміністративні проступки було встановлено, що 

термін здачі посвідчень особами позбавленими в адміністративному порядку 

спеціального права може відбуватися від часу винесення постанови про 

позбавлення цього права до трьох років і більше. Необхідно зауважити, що ці 

положення знаходяться у протиріччі з вимогами ч.1 ст.303 КпАП, в якій 

законодавець вказує про те, що не підлягає виконанню постанова про 

накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до 



виконання протягом трьох місяців з дня винесення. Така правова 

неузгодженість норм виконавчого провадження призводить до ускладнень в 

правозастосувальній діяльності правоохоронних органів, особливо міліції. 

Порядок виконання постанови про застосування виправних робіт. 

У відповідності із ст. 322 КпАП районний (міський) суд (суддя) 

постанову про застосування виправних робіт надсилає в орган 

внутрішніх справ за місцем проживання порушника не пізніше 

наступного дня після її винесення. Орган внутрішніх справ одержавши 

постанову направляє її в інспекцію з виправних робіт, яка існує при 

цьому органі. Інспектор з виправних робіт направляє отриману 

постанову адміністрації підприємства (установи, організації) за місцем 

постійної роботи порушника, тобто туди, де буде відбувати стягнення 

правопорушник. Потім на протязі всього терміну покарання інспектор 

контролює хід виконання постанови. 

 Бухгалтерія підприємства, установи, організації, де постійно працює 

порушник у відповідності з резолюцією керівника робить утримання з його 

заробітку в доход держави визначених сум протягом терміну відбування 

адміністративного стягнення. Їх розмір повинен обов’язково відповідати 

тому, який визначений постановою про адміністративне стягнення (до 20% 

заробітку). Утримання проводиться з усієї суми заробітку без виключення 

сум податків та інших платежів, а також незалежно від наявності претензій 

до порушника по виконавчим документам. 

 В практичній діяльності виникають ситуації, коли особа щодо якої 

винесено постанову, припиняла працювати. В цьому випадку інспекція 

виправних робіт пропонує притягнутому до відповідальності терміново 

влаштуватися на роботу і, при необхідності, надає йому допомогу у 

працевлаштуванні. 

 Ефективне виконання постанови про застосування виправних робіт, їх 

виховний вплив багато в чому залежить від дій адміністрації даного 

підприємства, в якому притягнутий безпосередньо відбуває призначений 



йому вид стягнення. Зокрема, статтею 324 КпАП на адміністрацію 

покладається: 

 — правильне і своєчасне проведення утримань із заробітку порушника; 

 — трудове виховання порушника; 

 — інформування органів, що відають виконанням даного виду 

стягнення, про ухилення порушника від відбування покарання. 

 При одержанні копії постанови адміністрація підприємства зобов’язана 

правильно та своєчасно відрахувати суму із заробітної плати порушника в 

прибуток держави і своєчасно перевести її на вказаний у постанові 

розрахунковий рахунок. 

 Норми ст.323 КпАП закріплюють досить важливі для адміністративно-

юрисдикційної діяльності правила обчислення строків відбування виправних 

робіт. Вони полягають в тому, що: 

 1. Відбування виправних робіт обчислюється часом, на протязі якого 

порушник працював і з його заробітку проводилось відрахування; 

 2. Кількість днів відпрацьованих порушником, повинна бути не менше 

кількості робочих днів, які приходяться на встановлений районним судом 

(суддею) календарний термін стягнення; 

 3. Якщо порушник не відпрацював вказаної кількості робочих днів та 

відсутні підстави для зарахування невідпрацьованих днів у строк стягнення, 

відбування виправних робіт триває до повного відпрацювання порушником 

призначеної кількості робочих днів; 

 4. В термін відбування стягнення зараховується час, на протязі якого 

порушник не працював з поважних причин та йому у відповідності із 

законом виплачувалась заробітна плата; 

 5. В термін відбування стягнення зараховується час хвороби, час, 

наданий для догляду за хворим, і час проведений у відпустці по вагітності та 

родах. 

 6. Час хвороби, викликаної сп’янінням або діями, пов’язаними із 

сп’янінням, в термін відбування виправних робіт не зараховується. 



 Головне правило при виконанні цього виду стягнення полягає в тому, 

що: строк виправних робіт обчислюється місяцями або днями (ст.37 КпАП), а 

їх відбування — часом, на протязі якого порушник працював і з його 

заробітку відбувалось відрахування. 

 Кількість днів відпрацьованих порушником повинна бути не менше 

кількості робочих днів, що приходяться на встановлений судом (суддею) 

календарний термін стягнення.  

Виконання постанови про застосування виправних робіт зупиняється у 

зв’язку з внесенням прокурором подання на неї (ст.291 КпАП). 

 Якщо у виправно-трудовому законодавстві передбачається, що особі, 

підданій покаранню у вигляді виправних робіт без позбавлення волі 

забороняється на протязі строку відбування покарання звільнятися з роботи 

за власним бажанням без дозволу органу, що відає виконанням покарання, то 

в адміністративному законодавстві подібних обмежень не передбачається. 

Законодавець також не встановив і заходів відповідальності за ухилення від 

відбування виправних робіт (за виключенням притягнутих до 

відповідальності за дрібне хуліганство — ст.325 КпАП). 

 Із змісту норми ст.325 КпАП неясно, що необхідно розуміти під 

ухиленням від відбування виправних робіт. В практичній діяльності органів 

внутрішніх справ прийнято вважати такими тривалі прогули без поважних 

причин, а також ухилення від працевлаштування. Норма визначає лише 

ухилення від відбування виправних робіт осіб, які вчинили дрібне 

хуліганство. В цьому випадку постановою судді невідбутий строк виправних 

робіт може бути замінений штрафом в розмірі від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або адміністративним 

арештом з розрахунку один день арешту за три дні виправних робіт. 

 Вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що сьогодні час 

виконання цього виду адміністративного стягнення має чимало білих плям та 

проблем, які обумовлюються двома базовими факторами: недосконалістю 

нинішнього адміністративно-виконавчого законодавства; недоліками в 



організації діяльності відповідних підрозділів ОВС по виконанню постанов 

про накладення адміністративних стягнень. Крім цих обставин у 

виконавчому законодавстві існує багато невирішених питань та колізій без 

вирішення яких неможлива ефективна перебудова організації виконання 

адміністративних стягнень. 

Виконання постанов про застосування адміністративного арешту.

 Законодавство про виконання постанов про застосування 

адміністративного арешту відносить до компетенції органів внутрішніх справ 

(ст.327 КпАП). Постанова районного (міського) суду (судді) про 

застосування адміністративного арешту береться до виконання терміново 

після її винесення (ст.326 КпАП). Сутність виконання даного стягнення 

полягає в примусовому супроводженні особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, до спеціально призначеної для цієї мети установи органів 

внутрішніх справ. Подання скарги у відповідності з ч.1 ст.291 КпАП не 

призупиняє виконання постанови, і це є винятковим правилом. Це 

виключення належить тільки до адміністративного арешту і до попередження 

як заходу адміністративного стягнення, який виноситься у письмовій формі. 

Виконання такої постанови може бути призупинено тільки за поданням 

прокурора (ч.2, ст.291 КпАП). Особа, піддана адміністративному арешту, із 

зали суду доставляється міліцією для відбування покарання до спеціального 

приймальника для адміністративно арештованих або до ізолятора 

тимчасового тримання (ІТТ). 

 Зазначені спеціальні установи ОВС приймають осіб, підданих арешту 

цілодобово на основі постанови районного суду (судді), скріпленої печаткою 

суду, і документів, що засвідчують особу арештованого. 

 На практиці чимало випадків, коли в постановах суду не вказується час 

(години) початку строку відбування адміністративного арешту, і тому в таких 

випадках працівниками міліції строк затримання, як правило, відраховують з 

моменту доставляння особи, підданої арешту, до спецприймальника. Однак, 

при такому підході не враховуються строки адміністративного затримання, 



які коливаються від 3 годин до 10 діб (ст.263 КпАП), що на нашу думку є 

грубим порушенням законності. 

 Відповідно до вимог ст.327 КпАП всі особи піддані адміністративному 

арешту, перед розміщенням до спецприймальника піддаються особистому 

огляду, який відбувається з дотриманням вимог, встановлених ст.264 КпАП. 

Під час особистого огляду, який проводиться двома співробітниками 

спецприймальника тієї ж статі, у арештованого вилучаються речі, 

коштовності і документи заборонені до зберігання правилами внутрішнього 

розкладу спеціальної установи. Особи, піддані арешту за дрібне хуліганство 

або особи підозрювані у скоєнні злочину або які знаходяться у розшуку, крім 

того, фотографуються і дактилоскопіюються. Про поміщення особи, підданої 

арешту, до спеціальної установи органів внутрішніх справ протягом доби 

інформуються її близькі та родичі. 

 Особи, піддані адміністративному арешту, зобов’язані виконувати 

встановлені для них правила перебування під арештом та дотримуватися 

внутрішнього розпорядку установи, який повинен бути доведений 

адміністрацією установи до відомості арештованого. 

 Для забезпечення вимог режиму утримання арештованих законодавець 

передбачив окреме утримання окремих категорій адмінарештованих (див. 

п.3.1. Положення про спеціальний приймальник при ОВС для утримання 

осіб, підданих адміністративному арешту 
20

. 

 Стаття 328 КпАП встановлює порядок трудового використання осіб, 

підданих адміністративному арешту, а саме: 

— особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення, 

передбачені ч.1 ст.44; ст.173; ч.3 ст.178; ст.185; 185
1
; і ч.1 ст.185

3
; КпАП 

повинні використовуватись на фізичних роботах; 
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— організація трудового використання осіб, підданих 

адміністративному арешту, покладається на виконавчі комітети місцевих 

Рад; 

 — особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під 

арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується. 

 Організація залучення адмінарештованих до праці покладена на місцеві 

органи влади, які визначають перелік підприємств, організацій, де вони 

мають працювати. Кошти, що надходять від підприємств і організацій за 

роботи, виконані адмінарештованими, зараховуються в бюджет відповідних 

місцевих Рад. 

 Праця адмінарештованих організовується з додержанням правил 

техніки безпеки і охорони праці. Для них встановлюється 8-годинний 

робочий день. 

 Адмінарештовані виводяться на фізичні роботи тільки у супроводі 

міліціонерів. У разі втечі адмінарештованого з місця роботи адміністрація 

спеціального приймальника вживає заходів до встановлення його місця 

перебування. Одночасно при кожному випадку втечі адмінарештованого 

повідомляється орган внутрішніх справ, який готував матеріали про 

притягнення його до відповідальності, і орган за місцем проживання втікача. 

При встановленні втікача він повертається в спеціальний приймальник. 

 Облік осіб, які використовуються на роботах, ведеться в книзі обліку 

використання на фізичних роботах осіб. Спеціальним одягом і взуттям особи, 

які виводяться на фізичні роботи, адміністрацією приймальника не 

забезпечується. 

 Про всі випадки несумлінного відношення адмінарештованих до 

роботи працівник міліції, який забезпечує нагляд за ними доповідає рапортом 

начальнику спеціального приймальника для вжиття відповідних заходів. 

 Звільнення адмінарештованого із спецприймальника проводиться у 

відповідності з вимогами 5-го розділу Положення про спеціальний 

приймальник при ОВС для тримання осіб, підданих адміністративному 



арешту. Адмінарештовані звільняються із спеціальної установи ОВС після 

відбуття строку адмінарешту, встановленого постановою суду (судді). При 

звільненні їм повертаються під розписку всі вилучені у них при поміщенні в 

спецприймальник речі, документи, цінності, за виключенням тих які 

порушником зберігалися незаконно. 

 При звільненні особи, яка відбувала адміністративний арешт, видається 

довідка встановленого зразку, в якій вказуються причини та підтверджується 

факт знаходження особи у спецприймальнику. 

Виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди 

практично не відрізняється від виконання постанови про накладення штрафу. 

Майнова шкода має бути відшкодована порушником в ті ж строки, які 

встановлено для добровільної сплати штрафу (ст.329 КпАП). В разі 

невиконання цієї вимоги постанова надсилається для стягнення збитків у 

порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством. 

Отже, якщо постанову винесено, але не виконано, втрачається весь виховний вплив 

накладеного стягнення, а робота, здійснена багатьма органами та посадовими особами для притягнення 

винного до адміністративної відповідальності, виявляється марною. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Процесуальний регламент провадження в справах про адміністративні правопорушення 

складається із сукупності однорідних груп процесуальних дій, щодо реалізації прав та взаємних 

обов’язків. Ці однорідні групи процесуальних дій прийнято називати стадіями. Стадії відрізняються 

одна від одної і колом учасників провадження, характером проваджуваних дій та їх юридичною роллю. 

Розв’язання завдань кожної стадії оформлюється спеціальним процесуальним документом, 

який ніби підсумовує діяльність. Після прийняття такого акта розпочинається нова стадія. Стадії 

органічно пов’язані між собою; наступна, як правило, починається лише після того, як закінчена 

попередня, на новій стадії перевіряється те, що було зроблено раніше. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення за своєю структурою схоже на 

кримінальний процес, проте, воно значно простіше і містить менше процесуальних дій. 

 



4. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Адміністративне правопорушення може бути підставою для застосування не тільки 

адміністративних стягнень, а й інших заходів адміністративного примусу, зокрема, заходів 

припинення. Особливу їх групу становлять заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. 

Характерними рисами заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення є: 

По-перше, те, що вони застосовуються з метою припинення адміністративних проступків, коли 

вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи, виконання постанов у 

справах про адміністративні проступки.  

По-друге, заходи процесуального забезпечення застосовуються тільки в рамках провадження, 

що ведеться в зв’язку з правопорушеннями, тобто лише з моменту порушення справи і до її 

припинення і лише до особи, яка вчинила правопорушення.  

По-третє, крім вчинення правопорушення, є додаткові підстави застосування цих заходів: 

неможливість припинення правопорушення іншими засобами, виконання інших процесуальних дій 

(складення протоколу, встановлення особи тощо), можливе вчинення особою нових проступків.  

По-четверте, це несамостійні, допоміжні заходи впливу, вони не вважаються санкціями, не 

тягнуть додаткових обмежень для порушника.  

По-п’яте, встановлено процесуальний порядок їх застосування: перелік уповноважених 

органів і посадових осіб, які мають право їх застосовувати, строки (в необхідних випадках), 

процесуальне оформлення (складення протоколу), порядок оскарження. 

Главою 20 КпАП (ст.260-266) передбачено такі заходи процесуального забезпечення: 

адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів, 

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та 

огляд їх на сп’яніння. Два заходи забезпечення встановлено іншими главами КпАП: доставляння 

порушника (ст.259) і його привід (ст.268). 

Адміністративне затримання. Це найбільш розповсюджений захід адміністративного припинення, 

що застосовується міліцією під час охорони громадського порядку. Адміністративне затримання, на думку 

С.Т. Гончарука складається з примусового, короткочасного обмеження свободи дій (передусім, 



пересування) громадян у вигляді утримання їх під наглядом у приміщенні міліції, громадських формувань 

по охороні громадського порядку, місцевих Рад народних депутатів чи інших приміщеннях впродовж 

встановленого законом строку з метою встановлення особи правопорушника, здійснення спеціальної 

перевірки, припинення протиправної поведінки, складання протоколу 
21

. 

Згідно з п.5 ст.11 Закону України ―Про міліцію‖ міліція має право затримувати і тримати у 

спеціально відведених для цього приміщеннях:  

— осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду 

справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на строк до трьох годин, а у 

необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання. 

Відповідно до ст.260 КпАП України адміністративне затримання особи є заходом забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Воно допускається з метою припинення 

адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складання 

протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення 

правопорушення. 

Цей захід тісно пов’язаний з іншими адміністративно-примусовими заходами, доповнює і нерідко 

забезпечує можливість їх застосування. Так, при вчиненні будь-яких правопорушень, перш ніж здійснити 

відповідні адміністративно-процесуальні дії (особистий огляд речей і документів, складання протоколу про 

адміністративне правопорушення, оформлення матеріалів про вилучення предметів тощо), компетентному 

органу або особі необхідно провести адміністративне затримання. 

Для застосування особистого адміністративного затримання, як специфічного заходу 

адміністративного примусу, не потрібна спеціальна санкція або згода будь-якого державного органу чи 

посадової особи і попереднього прийняття спеціального адміністративного акту. 

Стаття 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює коло суб’єктів 

(державних органів і посадових осіб), які мають право здійснювати адміністративне затримання. Так, ч.2 цієї 

статті надає це право органам внутрішніх справ, зокрема, при порушенні порядку організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, розповсюдженні неправдивих чуток, злісної непокори 
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законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку, а також військовослужбовця та деяких інших правопорушень. Але перелік цих 

підстав не є вичерпним. Затримання може бути застосовано і в інших випадках, прямо передбачених 

законодавчими актами. У зв’язку з цим, на нашу думку, слід розширити право застосування 

адміністративного затримання органами внутрішніх справ у кожному випадку, коли на неї покладається 

право складання протоколів, передбаченої ст.255 КпАП України. При цьому в законодавчому порядку 

визначити час, який необхідний для складання протоколу. 

Аналіз практики застосування міліцією заходів адміністративного припинення, зокрема 

адміністративного затримання, свідчить про те, що працівники міліції не завжди дотримуються вимог, які 

пред’являються при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення. Подібні 

порушення виявляються при проведенні загального чи спеціального контролю з боку МВС України, а також 

здійснення нагляду за дотриманням адміністративного законодавства органами прокуратури. Зокрема 

прокуратурою Запорізьк області тільки за 2011 рік у райвідділах внутрішніх справ міста Запоріжжя та 

області виявлено 145 випадки порушень, за якими винесено 62 подання; 1 припис; 115 постанов про 

порушення адміністративних проваджень; одна постанова про порушення дисциплінарного провадження.  

Найбільш типовими порушеннями при провадженні у справах про адміністративні правопорушення 

є такі: при застосуванні адміністративного затримання, яке є тимчасовим обмеженням свободи 

правопорушників і пов’язане з примусовим утриманням їх протягом встановленого законом часу в 

спеціальних приміщеннях органів внутрішніх справ, не дотримуються вимоги ст.260 та 261 КпАП України. 

У протоколах про адміністративне затримання не відображаються такі відомості: дата та місце його 

складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол; час та мотиви затримання; відсутні 

також підписи посадової особи, яка склала протокол, та затриманого. Такі вади зустрічаються в роботі 

посадових осіб міськрайвідділів 
22

. 

Велике практичне значення при цьому має питання про строки затримання. Закон України ―Про 

міліцію‖(п.5 ст.11), а також ст.263 КпАП України передбачають, що адміністративне затримання особи 

може тривати не більш як три години і обчислюється з моменту доставляння порушника для складання 

протоколу, а особи, яка була в стані сп’яніння, — з часу її витвереження. Аналіз практики застосування 

міліцією адміністративного затримання свідчить про те, що нерідко цей строк адміністративного затримання 
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порушується посадовими особами органів внутрішніх справ. 

При затриманні правопорушників не завжди є можливість одразу доставити їх до органу внутрішніх 

справ. Крім того, законодавством не встановлений порядок обчислення строку у випадках, коли 

правопорушник спочатку доставляється в інше приміщення, а вже потім в міліцію. На нашу думку, 

моментом затримання за цих умов слід вважати перше доставляння. Цей аспект, як нам вважається, 

доцільно закріпити в новому Адміністративно-процесуальному кодексі України. 

З урахуванням того факту, що санкцією деяких статей КпАП України передбачений, окрім усе, 

адміністративний арешт, то, як на нашу думку, не можна зараховувати до строку адміністративного арешту 

строк адміністративного затримання, оскільки адміністративне затримання не вважається стягненням. З 

цього приводу вважалось би за доцільне внести зміни до законодавства, виключивши ч.2 ст.327 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Відповідно до ст.267 КпАП України затриманий має право оскаржити адміністративне затримання у 

вищестоящий орган або прокуророві. 

На жаль, чинним законодавством не передбачений механізм відшкодування збитків, заподіяних 

громадянинові внаслідок незаконного адміністративного затримання, коли скарга була подана після 

звільнення. У разі триваючого затримання винні у незаконному затриманні працівники міліції можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

Стаття 261 КпАП України вимагає складати протокол про адміністративне затримання, в якому 

зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; 

відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання.  

З’ясування юридичної природи адміністративного затримання обумовлюється, наприклад, 

необхідністю відмежовування його від таких понять, як доставляння до органу внутрішніх справ, для 

проведення спеціальної перевірки або складання протоколу. 

На думку В.Р. Кісіна, під ―доставлянням‖ слід розуміти примусове 

супроводження правопорушника (особи, яка підозрюється у вчиненні 

правопорушення) до міліції або іншого службового приміщення 
23

. 

Правом доставляння порушника до міліцію або іншого службового приміщення наділені усі співробітники міліції, і вони 

самостійно приймають про це рішення. 

                                           

23
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России. Изд-во «Щит», 1998.— С.260. 



Доставляння слід розглядати як примусовий захід, що обмежує 

свободу дій і пересування особи, зачіпає її честь та гідність. При 

доставлянні особу примушують прямувати (пішки або на транспорті) до 

міліції. В даному випадку факт примусу забезпечується не тільки 

обмеженням свободи особи і можливими в майбутньому правовими 

наслідками, але також і можливістю застосування до правопорушника 

заходів фізичного впливу. При цьому ігноруються особисті інтереси 

особи, його наміри і небажання підкоритися вимогам особи, яка 

примушує прямувати до місця призначення. 

Доставляння порушника — це не тільки примусове супроводження 

даної особи до правоохоронного органу, але й реалізація наданого 

законом права вторгнення в особисту свободу в інтересах забезпечення 

правопорядку. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ч.5 ст.259) 

передбачає вимогу доставляння порушника в можливо короткий строк. 

У ч.І цієї ж статті викладені підстави доставляння громадян до міліції, де 

йдеться про те, що поряд з необхідністю складання протоколу про 

адміністративне правопорушення, коли таке складання є обов’язковим, 

крім того повинна бути відсутня можливість складання на місці. 

Працівники міліції мають право доставляти також до міліції осіб, 

які підозрюються у вчиненні злочинів. Так, п.136 Статуту патрульно-

постової служби міліції України передбачає, що наряди мають право 

доставляти до міліції осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, за 

наявністю однієї з таких підстав: 

а) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 

після його вчинення; б) коли очевидці, у тому числі й потерпілі, прямо 

вкажуть на особу, як на таку, що вчинила злочин; в) коли на 

підозрюваному або його одязі, при ньому або в його житлі знайдені явні 



сліди злочину. 

Адміністративне доставляння може здійснюватися із 

застосуванням як фізичного, так і психічного впливу. Психічний вплив 

проявляється в попередженні особи про можливість застосування 

фізичної сили. Найбільш розповсюдженим засобом є усна вимога 

припинити правопорушення та рухатися у супроводі відповідної 

посадової особи в орган внутрішніх справ або до іншого органу. 

При адміністративному доставленні як фізичний примус може бути застосоване захоплення руки або частини одягу з 
примушенням до руху в заданому напрямку. До цього способу за своїм характером можна віднести і застосування транспортних 

засобів. 

Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку (ст.8) 

вимагає від них поваги до закону та зазначеного Кодексу 
24

. Це означає, 

зокрема, що обмеження прав особи громадянина працівниками 

правоохоронних органів допускається лише у випадках, передбачених 

законом. Між тим, вивчені матеріали перевірки справ про 

адміністративне доставляння свідчать про те, що допускаються факти 

адміністративного припинення дій та доставляння в міліцію осіб, коли 

відсутні для цього підстави. Зокрема, перед доставлянням громадянину, 

порушуючи вимоги ст.5 Закону України ‖Про міліцію‖, не 

роз’яснюються підстави обмеження його прав та свобод (право на 

оскарження необґрунтованих дій, обов’язок виконувати законні вимоги 

працівника міліції тощо). 

Відсутність підстав для обмеження особистої свободи громадянина 

шляхом примусового припинення його дій і доставляння до органу 

внутрішніх справ, існування правового обов’язку громадян і посадових 

осіб виконувати лише законні вимоги працівника міліції змушує 

прокуратуру визнавати обґрунтованість (правомірність) протидії 
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громадян подібному перевищенню повноважень представника влади в 

сфері охорони громадського порядку. 

Пункт 4.3.4. Інструкції по організації роботи чергової частини міського, районного відділу 

(управління) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного відділу (відділення) 

міліції, затвердженої наказом МВС України від 18 серпня 1992 р. № 485 містить у собі 

перелік категорій громадян, які не підлягають доставлянню. До них, зокрема, відносяться: 

а) народні депутати України; б) народні депутати республіки Крим; в) прокурори, слідчі 

органів прокуратури, народні судді, керівники та члени міського, обласного й 

вищестоящого судів; г) особи, що мають небезпечні для життя тілесні ушкодження, вжили 

сильнодіючі отруйні речовини або заражені небезпечними для здоров’я оточуючих 

інфекційними хворобами (при наявності відомостей про це, а також якщо вони не мають 

змоги реагувати на звернення до них), д) вагітні жінки з ознаками початку пологів. 

Було б доречно, як нам уявляється, внести доповнення до ст.259 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, включивши до неї цей перелік осіб. 

Про доставляння правопорушника працівники міліції складають рапорт. Усі особи, які 

доставляються до органу внутрішніх справ, реєструються черговим по органу в книзі доставлених. У 

випадку необґрунтованого доставляння особи, а також при доставлянні осіб, які не підлягають 

доставленню, оперативний черговий по міськрайвідділу зобов’язаний негайно звільнити їх, про що 

також робиться відповідний запис в книзі доставлених. 

Доставляння порушника має бути проведено в можливо короткий строк. Встановлено 

максимальний час перебування порушника в штабі ДНД та приміщенні виконкому селищної чи 

сільської Ради — одна година. 

Схожим з розглянутим заходом забезпечення є привід порушника в разі його ухилення від явки 

на виклик органу внутрішніх справ або судді. Це також примусове доставляння особи в орган 

внутрішніх справ або в суд. Різниця полягає в меті доставляння — привід здійснюється працівниками 

міліції з метою забезпечення присутності правопорушника при розгляді справи. Привід допускається 

лише у випадках, прямо передбачених законом (ч.2 ст.268 КпАП). 

Особистий огляд і огляд речей проводяться з метою виявлення, закріплення необхідних доказів 

правопорушення і забезпечення подальшого притягнення до відповідальності. Право на їх 

провадження надано уповноваженим на те посадовим особам органів внутрішніх справ, воєнізованої 

охорони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних військ, а на огляд речей — також органів 

лісоохорони і органів, які здійснюють нагляд за додержанням правил полювання. Цей перелік може 

бути розширено лише законодавчими актами (ст.264 КпАП). 



Особистий огляд проводиться уповноваженою на те особою однієї статі з порушником і в 

присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей (ручної поклажі, багажу, знарядь полювання та лову 

риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів) проводиться в присутності їх 

власника або володільця. За їх відсутності зазначені речі може бути піддано оглядові лише у 

невідкладних випадках, але за обов’язкової участі двох понятих. 

Провадження огляду оформляється спеціальним протоколом або про нього робиться запис в 

протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. 

Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, 

здійснюється посадовими особами, яким надано право проводити адміністративне затримання, 

особистий огляд і огляд речей, з метою забезпечення доказів, а також, залежно від результатів розгляду 

справи, забезпечення їх конфіскації, оплатного вилучення, знищення або повернення володільцеві. 

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться запис у протоколі про 

адміністративне правопорушення, адміністративне затримання чи огляд речей. 

Стаття 265 КпАП передбачає особливості вилучення окремих видів речей та документів, 

вилучення їх у окремих осіб та процесуального оформлення вилучення деяких предметів. Так, вилучені 

державні нагороди та нагрудні знаки підлягають поверненню їх законним володільцям або 

надсилаються до Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні напої домашнього 

виготовлення, а також апарати для їх вироблення підлягають знищенню працівниками міліції. Для 

забезпечення стягнення штрафу з особи, яка вчинила контрабанду, допускається вилучення не просто 

речей, а й цінностей, якщо ця особа не має постійного місця проживання в Україні. При вилученні 

вогнепальної, газової або пневматичної зброї та бойових припасів у протоколі зазначаються марка або 

модель, калібр, серія і номер зброї, що вилучається, кількість і вид бойових припасів. До особи, яка 

вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення, особистий огляд і огляд 

речей застосовуються лише у невідкладних випадках. 

В разі порушення правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього 

руху, у водія може бути вилучено посвідчення на право керування транспортним засобом, річковим або 

маломірним судном. У цих випадках у водія залишається талон попередження або видається 

тимчасовий дозвіл на право керування. При вчиненні окремих правопорушень (ст. 81, 121, 121
1
, 122

2
, 

122
3
, 126, 130, 132, 133 КпАП) може бути вилучено номерні знаки транспортного засобу або затримано 

ці засоби і доставлено їх для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках у 

порядку, визначеному МВС України. 

Водії, судноводії та інші особи, які керують транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані 

сп’яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами або суднами та 

оглядові на стан сп’яніння (ст. 266 КпАП). Відсторонення, тобто примусове звільнення транспортного 



засобу від особи, що ним керує, здійснюється працівниками органів внутрішніх справ. огляд на стан 

сп’яніння здійснюється за допомогою індикаторних трубок ―Контроль тверезості‖, а також інших 

спеціальних технічних засобів або в медичних установах. 

З метою забезпечення законності застосування розглянутих заходів ст. 267 КпАП передбачає 

можливість їх оскарження заінтересованою особою у вищий орган (вищій посадовій особі) або 

прокуророві. 

Таким чином, змістовне і цілеспрямоване вирішення багатьох проблем провадження в справах 

про адміністративні правопорушення, предметний аналіз різних аспектів адміністративної юрисдикції, 

вдосконалення діючого адміністративно-процесуального законодавства, безперечно, позитивно вплине 

на ефективність діяльності органів внутрішніх справ по застосуванню заходів адміністративної 

відповідальності. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Значення заходів забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення в правоохоронній діяльності 

обумовлено великою кількістю цих правопорушень. Щорічно 

правоохоронні органи складають мільйони протоколів про 

адміністративні проступки, і практично кожному випадку складення 

протоколу передує застосування того чи іншого заходу забезпечення. 

Заходи забезпечення провадження становлять специфічну групу 

заходів адміністративного припинення загального призначення, їх 

особливості полягають, перш за все, в тому, що це несамостійні, 

допоміжні заходи впливу, застосуванням яких забезпечується створення 

умов для притягнення порушника до адміністративної відповідальності 

(в деяких випадках - і до кримінальної). Вони застосовуються з метою 

припинення адміністративних проступків, коли вичерпано інші заходи 

впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду 

справи, виконання прийнятих постанов. Заходи забезпечення 

застосовуються тільки в рамках провадження, що ведеться у зв'язку з 

правопорушенням, тобто лише з моменту порушення справи і до її 

припинення і лише до особи, яка вчинила правопорушення. Крім 



вчинення правопорушення мають існувати додаткові підстави 

застосування цих заходів - неможливість припинення правопорушення 

іншими засобами, виконати інші процесуальні дії (складення протоколу, 

встановлення особи тощо), можливе вчинення особою нових проступків. 

Нарешті, законодавством встановлено процесуальний порядок їх 

застосування: підстави, строки (в необхідних випадках), процесуальне 

оформлення (складення протоколу), порядок оскарження. 

З усіх заходів адміністративного припинення заходи забезпечення 

провадження в адміністративно-правовій літературі були досліджені 

найбільш повно, оскільки їх дослідження велось одночасно з вивченням 

питань провадження в справах про адміністративні правойорушення. В 

наш час необхідне з'ясування цих питань відповідно до умов розвитку 

національного законодавства, становлення української державності, 

вироблення власної правоохоронної практики. 

Варто зазначити, що правила застосування заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення 

законодавством визначено досить детально. Основний нормативний акт, 

який регулює підстави і порядок застосування зазначених заходів, - це 

Кодекс про адміністративні правопорушення. Деякі загальні положення 

сформульовано також в Законі «Про міліцію» та інших законодавчих 

актах. Порядок застосування міліцією окремих заходів забезпечення 

деталізується також в нормативних актах МВС України. 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Аналіз законодавства України дає змогу виділити два види провадження у справах про 

адміністративні правопорушення: звичайне та спрощене.  

Завданнями провадження, згідно з ст. 245 КпАП України є: своєчасне, повне і об’єктивне 

з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, 

забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 

вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі 

додержання законів, зміцнення законності. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на підставі єдиних 

принципів. Серед принципів провадження можна назвати такі: 

Законність, об’єктивна істина, публічність, гласність, національна мова, двоступінчатість, безпосередність, 

змагання сторін, простота і швидкість. 

В майбутньому Кодексі законів про адміністративні проступки 

слід посилити гарантії законності при провадженні у справах про 

адміністративні проступки. Зокрема, в ньому доцільно передбачити 

обов'язки правопорушника являтися на виклик для участі у розгляді 

справи про адміністративний проступок, давати свідчення щодо 

справи тощо, встановлення порядку відводу посадової особи, що 

розглядає справу про адміністративний проступок, перекладача, 

експерта. Крім того, в цьому Кодексі необхідно встановити порядок 

роз'яснення свідкам і потерпілим їх прав, порядок опитування свідка 

в тому числі неповнолітнього), дослідження письмових та речових 

доказів та висновку експерта, обставин, що підлягають з'ясуванню 

при розгляді справи про адміністративний проступок. 

Необхідно також у цьому Кодексі конкретизувати та більш 

детально висвітлити вимоги щодо оскарження постанови по справі 

про адміністративні проступки. Зокрема, передбачити: вимоги до 

скарги про попереднє провадження в суді, призначення справи до 

розгляду, порядок 



Процесуальний регламент провадження в справах про адміністративні правопорушення 

складається із сукупності однорідних груп процесуальних дій, щодо реалізації прав та взаємних 

обов’язків. Ці однорідні групи процесуальних дій прийнято називати стадіями. Стадії відрізняються 

одна від одної і колом учасників провадження, характером проваджуваних дій та їх юридичною роллю. 

Розв’язання завдань кожної стадії оформлюється спеціальним процесуальним документом, 

який ніби підсумовує діяльність. Після прийняття такого акта розпочинається нова стадія. Стадії 

органічно пов’язані між собою; наступна, як правило, починається лише після того, як закінчена 

попередня, на новій стадії перевіряється те, що було зроблено раніше. 

Значення заходів забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення в правоохоронній діяльності 

обумовлено великою кількістю цих правопорушень. Щорічно 

правоохоронні органи складають мільйони протоколів про 

адміністративні проступки, і практично кожному випадку складення 

протоколу передує застосування того чи іншого заходу забезпечення. 

Заходи забезпечення провадження становлять специфічну групу 

заходів адміністративного припинення загального призначення, їх 

особливості полягають, перш за все, в тому, що це несамостійні, 

допоміжні заходи впливу, застосуванням яких забезпечується створення 

умов для притягнення порушника до адміністративної відповідальності 

(в деяких випадках - і до кримінальної). Вони застосовуються з метою 

припинення адміністративних проступків, коли вичерпано інші заходи 

впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду 

справи, виконання прийнятих постанов. Заходи забезпечення 

застосовуються тільки в рамках провадження, що ведеться у зв'язку з 

правопорушенням, тобто лише з моменту порушення справи і до її 

припинення і лише до особи, яка вчинила правопорушення. Крім 

вчинення правопорушення мають існувати додаткові підстави 

застосування цих заходів - неможливість припинення правопорушення 

іншими засобами, виконати інші процесуальні дії (складення протоколу, 

встановлення особи тощо), можливе вчинення особою нових проступків. 



Нарешті, законодавством встановлено процесуальний порядок їх 

застосування: підстави, строки (в необхідних випадках), процесуальне 

оформлення (складення протоколу), порядок оскарження. 

  



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

  

Під час лекції нами розглянуто лише частину питань, які необхідно 

опанувати для розуміння сучасного адміністративного права, його 

доктрини та векторів розвитку.  

При поглибленої підготовки до семінарських занять, підготовки 

рефератів, доповідей, повідомлень слід звернути увагу на публікації у 

вітчизняних фахових юридичних виданнях, матеріалах наукових 

конференцій, монографій, навчальних посібників, авторефератів 

дисертацій. Особливу увагу рекомендую звернути до наукового журналу 

юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Адміністративне право і процес», який доступний в 

Інтернет-версії на сайті цього закладу. 

Ще раз зауважу, що в ситуації, коли доктрина сучасного 

адміністративного права зазнає суттєвого оновлення, багато положень 

сьогоднішньої лекції знаходяться в стані активної дискусії, тому можуть 

відрізнятися в залежності від позиції їх авторів, висловлених у 

підручниках, монографіях, посібниках, публікаціях, тезах доповідей.  

Для поглибленого вивчення теми слід звертатися до наукової 

бібліотеки університету, Інтернет-ресурсів бібліотеки Вернадського та 

інших.  

Бажаю вам успіхів! 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:  визначити поняття, ознаки адміністративного 

примусу. Дати правову характеристику та класифікувати заходи 

адміністративного примусу. Визначити місце адміністративного примусу в 

системі державного примусу. 



ВСТУП 

 

Адміністративний примус є одним із видів державного примусу. Державний примус у 

демократичній країні характеризується тим, що цей метод здійснення державної влади є допоміжним, 

застосовується на основі переконання і лише після переконання. Це означає, по-перше, що примус 

завжди базується на використанні різноманітних заходів виховання, роз'яснення і стимулювання. По-

друге, він використовується лише тоді, коли виявляються неефективними відповідні засоби 

переконання. По-третє, переконання і примус використовуються, як правило, комплексно. 

Державний примус застосовується до порівняно незначної кількості осіб — як правило, тих, які 

вчинили правопорушення. З точки зору філософії, свій вияв «примус знаходить у тому, що примус 

знімається примусом, тому він не тільки обумовлений правом, а й необхідний, а саме — як 

другий примус, який є зняттям першого примусу», «насильство або примус, взяте абстрактно, 

неправомірне. Ідея «другого» примусу, формула «примус знімається примусом» надзвичайно 

важливі в плані розуміння сутності державного примусу як реакції з боку держави на неправомірну 

поведінку («перший примус»). Це стосується також висновку про те, що абстрактний примус 

(тобто застосовуваний без порушень, відхилень, аномалій) є неправомірним. 

Отже, державний примус і його складову — примус адміністративний — слід 

розглядати, з одного боку, як одну з невід'ємних складових здійснення державної влади, як її метод. З 

іншого боку, цей примус — не самоціль, він є наслідком певної поведінки різних соціальних суб'єктів, 

поведінки, яка відхиляється від вимог правових норм, становить загрозу відносинам, що цими нормами 

регулюються й охороняються, і застосовується з метою усунення («зняття») такої поведінки. Існують 

також випадки, коли загроза суспільним відносинам виникає об'єктивно, наприклад, внаслідок дії сил 

природи, тобто за відсутності протиправної поведінки, проте необхідність її усунення не менш 

актуальна. 

Державний примус — єдиний, який може застосовуватися від імені всього 

суспільства до будь-яких осіб, що перебувають на території держави, а також включає 

заходи, які не можуть використовувати інші соціальні суб'єкти. Такі заходи є саме примусовими, тобто 

вони реалізуються незалежно від волі та бажання відповідних об'єктів. Водночас у сучасній державі, 

що характеризується як правова, будь-яка діяльність, що здійснюється від її імені, а особливо 

діяльність щодо застосування примусу, має бути чітко і повно врегульована правом, ґрунтуватися на 

неухильному додержанні його приписів. 



Отже, державний примус — це застосування до певних осіб спеціальних 

заходів впливу з метою спонукати, змусити їх виконувати вимоги правових 

норм. Державний примус виступає у двох формах — як судовий та адміністративний 

(позасудовий) примус. Крім цього, державний примус врегульовано нормами різних галузей 

права, тому він одночасно є правовим примусом (цивільно-правовим, дисциплінарним, 

адміністративним, кримінально-правовим). 

Кожен вид примусу має специфічні особливості, що визначають його сутність і особливості, 

відносну самостійність у системі державного примусу. Це цілком стосується й адміністративного 

примусу. 



1. ПРОВАДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

 

У загальній системі державного примусу значне місце займає адміністративний 

примус, що є одним з видів державного примусу. Адміністративний примус 

являє собою складне, багатопланове поняття, що складається із сукупності 

безлічі адміністративно-правових засобів примусового впливу, які 

застосовуються уповноваженими на те суб'єктами правозастосування з метою 

охорони й зміцнення правопорядку. До числа суб'єктів здійснення такого роду 

заходів насамперед відноситься міліція.  

Міліція як правоохоронний орган держави виконує широке коло завдань і 

функцій по охороні правопорядку й боротьбі із правопорушеннями. З 

погляду правової характеристики в діяльності міліції розрізняють такі 

основні напрямки: адміністративна, профілактична, оперативно-розшукова, 

кримінально-процесуальна, виконавча й охоронна діяльність. Сукупність цих 

напрямків діяльності міліції обумовлює специфіку форм і методів її роботи.  

Одним з основних напрямків діяльності міліції є адміністративна діяльність. 

Більша частина особового складу міліції виконує переважно адміністративні 

функції, здійснює організаційно-правові повноваження для охорони 

громадського порядку, які встановлюються й забезпечуються нормами 

адміністративного права. У процесі здійснення цієї діяльності працівники 

міліції вступають у численні адміністративно-правові відносини із 

громадянами, їхніми об'єднаннями, підприємствами, установами й 

організаціями.  

Адміністративна діяльність міліції носить чітко виражений державно-

владний, імперативний характер, здійснюється в офіційному порядку від 

імені держави, що надає співробітникам міліції право на застосування 

специфічних заходів адміністративного впливу, які, як правило, не 



використовуються іншими органами державної виконавчої влади. Цим 

міліцейська управлінська діяльність відрізняється від діяльності інших 

органів виконавчої влади. 

Реформування державно-управлінської діяльності припускає широке, 

багатоаспектне перетворення адміністративної діяльності міліції й, у першу 

чергу, удосконалення форм і методів діяльності по охороні громадського 

порядку й боротьбі із правопорушеннями. 

Універсальними, всеохоплюючими методами державного управління є 

переконання й примус. Вони найбільше широко використаються у всіх 

сферах управлінської діяльності, у тому числі в боротьбі із 

правопорушеннями, і становлять систему заходів впливу держави (в особі її 

органів і посадових осіб) на свідомість і поведінку людей, є необхідною 

умовою нормального функціонування суспільства, будь-якого державного й 

суспільного об'єднання, усього процесу управління. Використовуючи ці 

методи, держава забезпечує функціонування всієї суспільної системи, 

організованість, дисципліну, охороняє роботу й побут людей, нормальну 

соціальну обстановку в країні.  

Різноманітність адміністративного примусу дозволяє цілеспрямовано 

варіювати ними, поєднувати їх з іншими заходами державного впливу. 

Відповідно до призначення примусового заходу підрозділяються на такі 

групи:  

1) адміністративно-попереджувальні заходи (перевірка документів, огляд, 

внесення подання про усунення причин правопорушення й т.і.);  

2) запобіжні заходи (адміністративне затримання, вилучення речей і 

документів, примусове лікування й т.і.);  

3) адміністративні стягнення (попередження, штраф, позбавлення 

спеціального права й т.і.). 



Адміністративний процес складає велика кількість проваджень, в тому числі 

провадження щодо застосування адміністративно-запобіжних заходів, 

провадження щодо застосування заходів адміністративного припинення і 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. Тобто 

адміністративно-процесуальними є всі заходи адміністративного 

примусу, оскільки діяльність щодо їх застосування і є адміністративним 

процесом. 

Аналізуючи заходи адміністративного примусу, правильним, на нашу думку, 

є підхід до їх класифікації не тільки з точки зору мети, способу забезпечення 

правопорядку, але й з урахуванням чисто правових факторів, які в сукупності 

можуть становити критерій для більш детальної класифікації цих заходів. У 

зв'язку з цим ми вважаємо, що під час розроблення критеріїв класифікації 

заходів адміністративного примусу необхідно враховувати всі обставини, 

пов'язані з правовою регламентацією підстав, умов, порядку і кінцевої мети 

їх застосування. Звідси випливає класифікація заходів адміністративного 

примусу за більш широким колом ознак: а) способом забезпечення 

правопорядку; б) метою застосування; в) фактичними підставами 

застосування; г) правовими наслідками застосування; д) процесуальними 

особливостями здійснення тощо. За своїм значенням вони нерівнозначні, але 

в сукупності дають підстави для чіткого відмежування різних заходів 

адміністративного примусу один від одного. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Адміністративно-попереджувальними (адміністративно-запобіжними) в 

літературі визнаються заходи, які дозволяють виявляти і не допускати 

правопорушення, забезпечувати громадський порядок і громадську безпеку 

за різних надзвичайних обставин. До заходів цієї групи, які застосовуються 

міліцією належать: 1) перевірка документів; 2) взяття на облік і офіційне 

застереження осіб про неприпустимість протиправної поведінки; 3) огляд - 

особистий огляд і огляд речей, вантажів, багажу, транспортних засобів, зброї 



і боєприпасів, різних об'єктів; 4) відвідування підприємств, установ і 

організацій; 5) входження на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення 

громадян; 6) внесення подань в державні органи, підприємства, установи, 

організації, посадовим особам про необхідність усунення причин та умов, які 

сприяли вчиненню правопорушень; 7) тимчасове обмеження доступу 

громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти (блокування районів 

місцевості, окремих споруд та об'єктів); 8) обмеження (заборона) руху 

транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; 

9) адміністративний нагляд за особами, звільненими із місць позбавлення 

волі; 10) використання транспортних засобів, а також засобів зв'язку, які 

належать підприємствам, установам, організаціям. 

 



2. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ  

 

Серед примусових заходів, у тому числі й тих, які використовуються 

міліцією, найбільш численними є заходи адміністративного припинення. Це 

обумовлено тим, що протиправна поведінка може полягати не тільки в 

здійсненні конкретного адміністративного правопорушення, але й у 

багаторазових систематичних протиправних діях, антисоціальному 

поводженні окремих осіб. Запобіжні заходи використовують з метою 

припинення не тільки адміністративно-протиправних дій, але в окремих 

випадках і дій кримінально-правового характеру. 

Особливість заходів адміністративного припинення, що характеризує їх 

місце в єдиній системі заходів адміністративного примусу, дозволяє 

відзначити порівняльний аналіз останніх. Суть її полягає в тому, що 

запобіжні заходи тісно пов'язані з адміністративно-попереджувальними 

заходами й адміністративними стягненнями. Зв'язок заходів 

адміністративного припинення з адміністративно-попереджувальними 

заходами полягає в тому, що останні в багатьох випадках передують 

запобіжним заходам. У той же час застосування заходів припинення часто 

передує застосуванню адміністративних стягнень, оскільки забезпечує 

можливість залучення правопорушника до адміністративної 

відповідальності.  

Разом з тим запобіжні заходи виконують свої особливі правоохоронні 

функції, які відрізняють їх від інших примусових заходів, що й обумовлює їх 

самостійне місце в системі цих заходів. Наприклад, на відміну від 

адміністративно-попереджувальних заходів запобіжні заходи 

характеризуються тим, що їх застосування пов'язане з реальної 

протиправною ситуацією й починаються з моменту, коли вона досягає 

певного розвитку, тобто коли застосування запобіжних заходів стає вже 



неефективним або зовсім марним. Запобіжні заходи не запобігають, а 

безпосередньо переривають правопорушення, створюють умови для 

встановлення особи правопорушника, встановлення обставин справи й 

реальної можливості для наступного застосування до правопорушника 

заходів адміністративного або іншого впливу. 

На відміну від адміністративних стягнень запобіжні заходи не містять у собі 

елемента покарання особи, до якого вони застосовуються. Виконуючи разом 

з виховною й каральною функцією, адміністративне стягнення по своїй дії в 

часі є ретроспективним, а запобіжні заходи, як правило, спрямовані в 

сьогодення й тому найчастіше здатні самостійно й оперативно вирішувати 

конфліктну ситуацію, зокрема, примусово припинити правопорушення. Вони 

можуть також забезпечувати умови для наступного застосування 

адміністративної або іншої відповідальності до винного. Нерідко запобіжні 

заходи використовуються й для боротьби з об'єктивно протиправними 

діяннями душевнохворих або малолітніх, тобто осіб, які не підлягають 

юридичній відповідальності. Нарешті, адміністративне стягнення спричиняє 

стан так званої адміністративної караності на певний строк, заходи ж 

адміністративного припинення такого стану не утворюють. 

Запобіжні заходи, які застосовує міліцією, можна розділити на дві групи.  

Першу, більш значну становлять запобіжні заходи загального характеру. 

До них можна віднести вимоги до громадянина й державного службовця 

припинити протиправні діяння, адміністративне затримання, вилучення 

речей і документів, огляд і т.і. Заходи цієї групи часто застосовуються 

органами міліції й становлять важливий інструмент у їх діяльності. 

До другої групи відносяться заходи спеціального призначення. Вони 

застосовуються значно рідше в порівнянні з заходами загального характеру і 

тільки у виняткових випадках, коли іншими способами припинити 

протиправне діяння неможливо, тобто коли використані й не дали бажаних 



результатів інші заходи адміністративно-примусового характеру. Систему 

цих заходів становлять заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й 

застосування зброї. Такі заходи можуть застосовуватися, як правило, тільки 

після попередження про намір їх застосувати й при суворому дотриманні 

вимог законодавства.  

Використання заходів адміністративного припинення органами міліції 

здійснюється тільки на підставі норм чинного законодавства, з дотриманням 

вимог законності при їхньому застосуванні. Дотримання вимог законності 

забезпечується систематичним контролем з боку вищих органів міліції й 

посадових осіб при застосуванні зазначених заходів, прокурорським 

наглядом, правом адміністративного й судового оскарження, рядом 

організаційних заходів й іншими закріпленими законодавством способами. 

Зазначене дозволяє визначити запобіжний захід як примусове припинення 

діянь, які мають ознаки адміністративного правопорушення, а в окремих 

випадках – кримінально-правовий характер, спрямоване на недопущення 

шкідливих наслідків протиправної поведінки, забезпечення провадження в 

справі про адміністративне правопорушення й притягнення винного до 

адміністративної, а в особливих випадках і до кримінальної 

відповідальності.  

Запобіжні заходи використовуються міліцією з метою припинення 

порушення правових норм (адміністративних проступків, злочинів), 

запобігання здійснення нових правопорушень, створення умов для 

подальшого залучення винних до відповідальності, усунення шкідливих 

наслідків правопорушення й відновлення попереднього правомірного стану.  

Аналіз чинного законодавства, а також практика його застосування 

дозволяють віднести до запобіжних заходів, які використовуються міліцією 

такі:  

1) вимоги припинити протиправну поведінку;  



2) привід осіб, які ухиляються від явки на виклик в орган внутрішніх справ 

або в суд;  

3) узяття на облік й офіційне попередження про неприпустимість 

протиправної поведінки;  

4) зупинка транспортних засобів;  

5) заборона експлуатації цих засобів;  

6) обмеження або заборона проведення ремонтно-будівельних й інших робіт 

на вулицях і дорогах;  

7) зупинка й припинення діяльності об'єктів дозвільної системи;  

8) доставлення порушника;  

9) адміністративне затримання;  

10) особистий огляд;  

11) огляд речей;  

12) відсторонення водіїв від керування транспортними засобами й огляд їх на 

стан сп'яніння;  

13) вилучення речей і документів;  

14) адміністративне видворення іноземних громадян за межі України;  

15) застосування заходів фізичного впливу;  

16) застосування спеціальних засобів;  

17) застосування вогнепальної зброї.  

Послідовність здійснення процесуальної діяльності по застосуванню заходів 

адміністративного припинення й адміністративно-попереджувальних заходів 

визначає наявність у провадженні по застосуванню заходів певних стадій. 



Стадії такого провадження мають свої особливості, обумовлені специфічністю 

розглянутих заходів й, у певній мірі, порівняно невеликими тимчасовими 

рамками їхнього застосування. 

Варто виділити три стадії провадження по застосуванню заходів 

адміністративного припинення й адміністративно-попереджувальних заходів. 

Такими стадіями будуть:  

1) розв’язання питання про застосування заходів адміністративного 

припинення або адміністративно-попереджувальних заходів;  

2) застосування цих заходів і його процесуальне оформлення;  

3) оскарження застосування зазначених заходів. 

При цьому потрібно мати на увазі, що для запобіжних заходів, які 

законодавець визначає як заходи забезпечення провадження по справах про 

адміністративні правопорушення, процесуальним документом служить 

протокол про застосування даного заходу або факт такого застосування варто 

відзначити в протоколі про адміністративне правопорушення або затримання. 

З іншого боку, при застосуванні певних заходів попереджувального 

характеру процесуальне оформлення їх може не здійснюватися взагалі. Так, 

при перевірці документів відсутня необхідність у складанні процесуального 

документа, що закріплює її проведення. 

А). Адміністративне затримання. Як показує практика, адміністративне 

затримання являє собою одну із найчастіше застосовуваних запобіжних 

заходів. Аналіз чинного законодавства дозволяє визначити, що правовою 

підставою затримання є здійснення особою адміністративного 

правопорушення. Про це свідчить положення ч. 1 ст. 262 КпАП, де прямо 

говориться про адміністративне затримання особи, що вчинила 

адміністративне правопорушення. Фактичні підстави, співвідносяться із 

цілями адміністративної затримання. 



Таким чином, фактичними підставами адміністративного затримання є:  

1) необхідність припинення адміністративного правопорушення;  

2) необхідність встановлення особи правопорушника;  

3) необхідність складання протоколу про адміністративне правопорушення 

при неможливості скласти його на місці (якщо таке є обов'язковим у силу 

приписів закону);  

4) необхідність забезпечення своєчасного й правильного розгляду справи про 

адміністративне правопорушення й виконання постанови щодо нього. 

Адміністративне затримання вправі здійснювати посадові особи органів 

внутрішніх справ, прикордонних військ, військової інспекції безпеки 

дорожнього руху, а також посадові особи воєнізованої охорони. 

На відміну від доставляння адміністративне затримання характеризується 

більш детальною процесуальною регламентацією. Відповідно до вимог ст. 

261 КпАП про адміністративне затримання складається протокол. Він 

повинен містити в собі: дату, місце складання, посаду, прізвище, ім'я та по 

батькові особи, його що склала, відомості про особу затриманого, а також час 

і мотиви затримання. Особливе значення, набуває відображення мотивів 

адміністративного затримання. Їх докладний виклад у протоколі є важливою 

гарантією дотримання прав і законних інтересів громадян, щодо яких 

застосовані зазначені заходи.  

Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, 

його що склала, а також затриманим, причому у випадку відмови останнього 

підписати такий протокол у ньому робиться про цьому відповідний запис. 

Регламентація процесуального статусу громадянина при здійсненні у 

відношенні його адміністративної затриманні обмежується можливістю 

заявити прохання про повідомлення про місце його знаходження родичів або 

адміністрації за місцем роботи або навчання. Положення ж про 



обов'язковість повідомлення батьків неповнолітнього затриманого або осіб, 

їх що заміняють, про факт затримання треба, трактувати як обов'язок 

посадових осіб, що здійснюють ці заходи. 

Б). Особистий огляд й огляд речей. Реалізація особистого огляду й огляду 

речей як адміністративно-процесуальних примусових заходів 

регламентується ст. 264 КпАП. Огляд речей здійснюється уповноваженими 

на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, 

цивільної авіації, митних установ, прикордонних військ, природоохоронних 

органів, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють 

державний нагляд за дотриманням правил полювання, а у випадках, прямо 

передбачених законодавчими актами України, також й інших органів. 

Важливим представляється й закріплення законодавцем положення про те, 

що огляд речей здійснюється в присутності особи, у власності (володінні) 

якого перебувають предмет огляду. Таким чином, фактично своє закріплення 

одержало право особи бути присутнім при огляді. Однак на практиці ситуації 

нерідко складаються таким чином, коли проведення огляду без участі 

власника речей диктується об'єктивною необхідністю. Розв'язуючи це 

питання, законодавець встановлює в КпАП, що у випадках, що не терпить 

зволікання, речі або предмети можуть бути піддані огляду за участю двох 

понятих під час відсутності власника (власника). Іншим процесуальним 

правом громадянина, що отримали закріплення в КпАП, є право оскаржити 

проведення огляду (ст. 267 КпАП). Процесуальне оформлення провадження з 

огляду речей полягає в складанні окремого протоколу про проведений огляд 

або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення або адміністративне затримання. Що ж стосується проведення 

особистого огляду, то законодавець обмежується закріпленням положення про 

те, що такого роду огляд може проводитись уповноваженою на те особою однієї 

статі із особою та у присутності двох понятих тієї ж статі. Оформлення 



провадження особистого огляду проводиться так само, як й оформлення 

провадження огляду речей. 

Більш детально регламентує провадження названих вище видів огляду Митний 

кодекс України (далі - МК). 

Так, ч. 3 ст. 30 МК передбачає, що огляд і повторний огляд речей 

громадянина проводиться в присутності цього громадянина або його 

вповноваженого представника, що діє на підставі належним чином 

оформленого доручення. У випадку ж відсутності громадянина або його 

представника огляд і повторний огляд здійснюються в присутності 

представника підприємства, що здійснює перевезення, пересилання речей або 

їх зберігання (ч. 5 ст. 30 МК). 

Провадження особистого огляду як виняткової форми митного контролю 

регламентується ст. 32 МК. Такий огляд проводиться по письмовому 

рішенню начальника митниці або особи, що заміщає його, і при наявності 

достатніх підстав припускати, що громадянин приховує при собі предмети 

контрабанди. 

Досить детально врегульовано законодавцем і процедуру проведення 

особистого огляду. Так, перед початком огляду посадова особа митниці 

зобов'язана пред'явити громадянинові письмове рішення начальника митниці 

або особи, що його заміщає, ознайомити громадянина з його правами й 

обов'язками при проведенні огляду й запропонувати добровільно видати 

приховувані предмети. Аналогічно з КпАП Митний Кодекс закріплює й 

можливість проведення особистого огляду тільки посадовою особою однієї 

статі із особою та у присутності двох понятих тієї ж статі. При цьому 

виключається доступ у приміщення, де проводиться особистий огляд, осіб, що 

не беруть участь в огляді, і можливість спостерігати за проведенням цієї дії з 

боку таких осіб. 



Досить важливим положенням варто вважати вимогу про те, що 

обстеження органів тіла повинне проводитись медичним працівником, що 

виступає в цьому випадку як фахівець. 

Регламентовано законодавцем і процесуальне оформлення особистого 

огляду. Про це складається протокол, що підписується посадовою особою, 

що робить огляд, громадянином, що проходив огляд, а також медичним 

працівником у випадку його участі. 

Слід зазначити як позитивний фактор, що сприяє дотриманню прав і 

законних інтересів громадянина, закріплення законодавцем права 

громадянина робити заяви, що підлягають внесенню до протоколу 

особистого огляду. 

В). Вилучення речей і документів. У контексті конституційних положень, 

що регламентують право власності громадян і захист такого права, питання 

дотримання прав і законних інтересів громадянина при здійсненні такого 

запобіжного заходу, як вилучення речей і документів, набувають особливого 

значення. 

Застосування вилучення речей і документів досить повно регламентовано 

законодавцем у КпАП. Вилучення речей і документів, передбачене ст. 265 

КпАП, проводиться посадовими особами органів, наділених правом 

проведення огляду, а також уповноважених здійснювати адміністративне 

затримання. Власне кажучи, вилучення речей і документів у більшості 

випадків є результатом і логічним продовженням застосування зазначених 

запобіжних заходів. 

Законодавець закріплює положення про те, що процесуальне оформлення 

проведення вилучення речей і документів оформляється окремим 

протоколом або про це робиться запис у протоколах про адміністративне 

правопорушення, огляд речей чи адміністративне затримання. 



Г). Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами й 

перевірка їх на стан алкогольного сп'яніння застосовується міліцією у 

випадках, коли є досить підстав вважати, що вони перебувають у такому 

стані. У ст.266 КпАП установлене лише загальне правило про відсторонення 

й огляд, без деталізації підстав і порядку їхнього здійснення. 

Такі заходи застосовуються, коли у працівника міліції є достатньо підстав 

вважати, що водій (мається на увазі особа, що фактично управляє 

транспортним засобом, у т.ч. не маючи на це права) керує транспортним 

засобом у стані сп'яніння. Про це можуть свідчити, наприклад, характер руху 

транспортного засобу, зовнішній вигляд особи, або ж працівникові міліції 

може бути відомо від інших осіб про те, що водій конкретного транспортного 

засобу вживав спиртні напої. 

Відсторонення водія від керування транспортним засобом полягає в 

примусовому припиненні руху, звільненні цього транспорту від особи, що їм 

керує. При цьому можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, якщо 

водій не погоджується добровільно покинути транспортний засіб. 

Застосування цих заходів регламентується Інструкцією про порядок 

направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я 

та проведення огляду з використанням технічних засобів. затвердженої 

спільним наказом МВС і Міністерства охорони здоров'я України N 114/38/15-

36-18 від 24.02. 1995р. 

Огляд на стан сп'яніння може проводитися за допомогою індикаторної 

трубки «Контроль тверезості» або в медичних установах. 

Огляд на стан сп'яніння здійснюється в будь-який час доби в спеціалізованих 

кабінетах лікувально-профілактичних установ або в пересувних 

спеціалізованих медичних автолабораторіях лікарями певної спеціалізації або 

особами, які мають спеціальну підготовку. У всіх випадках складається акт 

огляду, один екземпляр якого передається органу міліції, що направили 

водія, а другий зберігається в медичній установі. 



Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на 

стан алкогольного,наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції становить 

склад адміністративного проступку, передбаченого ст.130 КпАП. 

Д). Повноваження міліції по застосуванню заходів адміністративного 

припинення спеціального призначення. У діяльності міліції по 

забезпеченню громадського порядку, охороні власності, прав і законних 

інтересів громадян й організацій від протиправних посягань важливе 

значення має використання спеціальних запобіжних заходів, до яких 

відносяться заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальна зброя. 

Заходи фізичного впливу, які застосовуються міліцією для припинення 

правопорушень або подолання протидії законним вимогам міліції, у наш час 

не обмежуються прийомами самбо, як це було раніше. Працівники міліції 

можуть застосовувати в певних ситуаціях для виконання покладених на них 

обов'язків будь-які заходи фізичного впливу, включаючи прийоми 

рукопашного бою, залежно від ситуації, а також рівня їх фізичної підготовки.  

Стаття 12 Закону України «Про міліції» вказує на те, що застосуванню 

фізичної сили має передувати попередження про намір її застосувати, якщо 

дозволяють обставини.  

Без попередження фізична сила може застосовуватися, якщо виникла 

безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян або працівників міліції. 

У статті 200 Статуту патрульно-постової служби міліції зазначено: 

«Працівники міліції мають право застосувати заходу фізичного впливу, у 

тому числі й прийоми рукопашного бою для:  

а) припинення правопорушень;  

б) подолання протидії їх законним вимогам, якщо інші способи не 

забезпечили виконання покладених на них обов'язків. 



Застосування заходів фізичного впливу не оформлюється спеціальними 

документами. Статут ППСМ (ст.215) передбачає тільки обов'язок працівника 

міліції, що заподіяв тілесні ушкодження, надати першу медичну допомогу 

потерпілому й письмово доповісти вищестоящому начальникові. 

Встановлено певні вимоги до змісту рапорту. У ньому повинні бути зазначені 

час, місце, проти кого й при яких обставинах застосовані заходи фізичного 

впливу, а також прізвища й адреси понятих (при їхній присутності). 

Викликає сумнів застосування в цьому випадку терміна «понятий». Раніше 

вказувалося, що понятий - це особа, що є присутнім при виконанні певних 

дій за запрошенням уповноваженої посадової особи. Важко собі представити, 

щоб працівник міліції, перед тим як застосувати фізичний вплив, запитував 

понятих. Доречно у цьому випадку було б говорити не про понятих, а про 

свідків. 

У практичній діяльності міліції ведеться облік всіх випадків застосування 

спеціальних прийомів, а не тільки дій, у результаті яких була заподіяна 

шкода здоров'ю порушника.  

Спеціальні засоби визначають різноманітні технічні способи впливу на 

правопорушника , а в деяких випадках – також на транспортні засоби з метою 

припинення протиправної ситуації. Підстави, порядок застосування 

спеціальних засобів закріплені також Правилами застосування спеціальних 

засобів при охороні громадського порядку в Української СРСР, 

затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.02.1991р.
25

 №49 зі 

змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.1992р. 

№597 і від 30.07.1993р. №583. 

У відповідності зі ст.14 Закону України «Про міліцію» спеціальні засоби 

застосовуються у випадках, коли були використані й не дали бажаного 

результату всі інші форми попереднього впливу на правопорушників: 
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а) для захисту громадян і самозахисту від нападу й інших дій, які створюють 

погрозу їхнього життя або здоров'ю; 

б) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського 

порядку;  

в) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди й транспортні засоби, 

незалежно від їх приналежності, або їх звільнення у разі захоплення; 

г) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, 

які вчинили правопорушення, а також для конвоювання й утримання осіб, 

затриманих й арештованих, узятих під варту, якщо зазначені вище особи 

чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони 

можуть зробити втечу чи завдати шкоди оточенню або собі; 

д) для припинення масового захоплення землі й інших дій, які можуть 

привести до зіткнення груп населення, а також дій, які паралізують роботу 

транспорту, життєдіяльність населених пунктів, посягають на громадський 

спокій, життя та здоров'я людей; 

е) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які 

виконують службові або громадянські обов'язки щодо охорони громадського 

порядку та боротьби зі злочинністю; 

ж) для звільнення заручників. 

Наведений перелік підстав застосування спеціальних засобів є вичерпним і 

розширенню не підлягає. 

Всі спеціальні засоби, які застосовуються в правоохоронній діяльності 

міліції, підрозділяються на дві групи: засоби активної оборони й засоби 

забезпечення спеціальних операцій. Зазначені Правила до числа спеціальних 

відносять і засоби індивідуального захисту, з чим складно погодитися. 

Спеціальні засоби застосовуються до правопорушників, саме тому вони 

належать до засобів адміністративного примусу. Засоби ж захисту не 



застосовуються, а використовуються при охороні громадського порядку, із 

примусом це використання ніяк ні пов'язане. У законодавстві терміни 

«застосування» й «використання» чітко розмежовуються. Беручи до уваги 

сказане, засоби індивідуального захисту не можна вважати засобами 

адміністративного примусу. 

Засобами активної оборони є гумові кийки, наручники, засоби зв'язування, 

ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами, балончики й 

пістолети зі сльозоточивим газом. До засобів забезпечення спеціальних 

операцій відносяться рюкзачні апарати «Облако», світлошумові пристрої 

відволікаючої дії, патрони з гумовими кулями, водомети, бронемашини й 

інші спеціальні транспортні засоби, пристрої для примусової зупинки 

транспорту, пристрої для відкриття приміщень, захоплення 

правопорушників. Крім цього, при охороні громадського порядку можуть 

також використовуватися службові собаки. Зазначені Правила, а також 

відомчі нормативні акти встановлюють особливості використання більшості 

з перерахованих засобів, на які варто звертати увагу.  

Гумові кийки в практичній діяльності міліції застосовуються частіше, ніж 

інші спеціальні засоби. Забороняється наносити удари ними по певних 

частинах тіла людини: голові, шиї, ключичній області, животу,статевим 

органам. Така заборона не завжди може бути дотримана, тому що ситуація, у 

якій застосовуються ці засоби, як правило, швидкоплинні, мінливі й у 

працівника міліції немає часу вибирати місця ударів. 

Наручники, відповідно до Інструкції з організації діяльності чергових частин 

органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої 

Наказом МВС України №181 від 28.04.2009 р. застосовуються до 

доставлених у випадках учинення ними фізичного опору, при спробі нападу 

на черговий наряд та наявності відомостей про намір покінчити життя 

самогубством або скоїти втечу. Безперервне тримання в наручниках 



допускається не більше двох годин, після чого вони знімаються на час до 

десяти хвилин. Руки в наручниках мають знаходитися в положенні ззаду 

(п.5.4 Інструкції). 

Застосування наручників у приміщенні органів внутрішніх справ 

оформляється актом. 

Зв'язування здійснюється засобами, які виключають можливість нанесення 

тілесних ушкоджень затриманому (спеціальними ременями із брезентової 

тканини), і застосовується для припинення буйства й безчинства затриманих, 

доставлених і арештованих. При зв’язуванні, категорично забороняється 

притягувати руки до ніг. Перебування правопорушників у зв'язаному стані не 

повинно перевищувати двох годин (п.5.5. зазначеної Інструкції). 

При кожному випадку зв'язування складається акт із вказівкою, коли, де, 

проти кого й при яких обставинах застосований цей засіб, тривалості 

знаходження особи у зв'язаному стані, а також прізвища й адреси понятих.  

При використанні сльозоточивих речовин забороняється прицільна 

стрілянина по правопорушниках, розкидування й відстрілювання гранат у 

юрбу, повторне застосування їх у межах зони поразки в період дії цих 

речовин. Окремі речовини можуть використовуватися тільки на відкритій 

місцевості. Слід зазначити, що в діяльності міліції ці речовини 

використаються дуже рідко. Інструкція про порядок придбання, зберігання, 

видачі й використання газових пістолетів і балончиків, затверджена наказом 

МВС України від 30.12.1992р. №751, передбачає, що ці засоби 

застосовуються, виходячи з тактико-технічних дій спеціальних засобів або не 

ближче одного метра від правопорушника.  

Світлошумові засоби відволікаючої дії (світлошумова граната «Зоря» і 

світлошумовий пристрій «Пламя») застосовуються на відстані не ближче 

двох метрів від людини.  



Обмежено також відстань при застосуванні патронів з гумовими кулями. 

Воно повинне бути не менше 40 метрів. Стрільба кулями ударної 

непроникаючої дії дозволяється тільки по нижніх частинах ніг порушників.  

Водомети застосовуються з однією метою – для розосередження учасників 

масових безпорядків. Відстань при цьому значення не має, однак 

температура повітря повинна бути не нижче 0
0 
С.  

Єдина додаткова вимога при застосуванні засобів для відкритих приміщень, 

захоплених правопорушником (малогабаритних вибухових пристосувань 

«Ключ» й «Импульс»), - у цих приміщеннях не повинно бути заручників. 

Однак не можна використати ці засоби у випадках, коли це може завдати 

шкоди іншим стороннім особам.  

Найдетальніше врегульовано правила застосування пристроїв для примусової 

зупинки автотранспорту. Порадник по дорожньо-патрульній службі 

передбачає, що ці засоби застосовуються до водіїв, які не виконують вимоги 

працівника міліції зупинитися, а також у випадках, коли є відомості, що 

транспортний засіб використовується зі злочинною метою або украдений, 

перебуває під управлінням водія, що покинув, порушуючи встановлені 

правила, місце дорожньо-транспортної пригоди, до якої він причетний.  

При наявності інформації про рух зазначеного транспортного засобу 

інспектор ДАІ використовує засоби для зупинки всіх транспортних засобів, 

які рухаються на даній ділянці вулиці або дороги, використовуючи для цього 

наявні тимчасові знаки («В'їзд заборонений», шлагбауми, світлофори, 

патрульний транспорт із включеними спеціальними світловими сигналами й 

т.д.).  

Після цього працівник міліції, безперервно подаючи сигнал про зупинку, 

перепиняє проїзну частину пристроєм для примусової зупинки.  

Правила використання спеціальних засобів встановлюють ряд обмежень для 

використання цих засобів. Так, забороняється використовувати такі засоби 



для зупинки автотранспорту, який здійснює перевезення людей, у т.ч. 

вантажних автомобілів; автотранспорту, що належить дипломатичним 

консульським й іншим представництвам іноземних держав; мотоциклів, 

мотоколясок, моторолерів, мопедів, а також на гірських дорогах або ділянках 

доріг з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, естакадах, у 

тунелях.  

Службові собаки для того, щоб їх можна було використати при охороні 

громадського порядку, повинні пройти відповідний курс дресирування, бути 

визнаними придатними для службового використання й перебувати в штатах 

підрозділів службового собаківництва. Право застосовувати службових собак 

мають працівники міліції, які несуть з ними службу. Собаки залежно від 

обставин використаються на коротких або довгих повідцях, без повідця в 

наморднику або без нього. При затриманні правопорушника за допомогою 

собаки повинна бути забезпечена безпека сторонніх осіб.  

Вид спеціального засобу, час початку й інтенсивності його застосування 

визначаються з урахуванням обставин, які складаються, характеру 

правопорушення й особи правопорушника. Рішення про застосування 

спеціальних засобів приймає посадова особа, відповідальна за забезпечення 

громадського порядку, або керівник конкретної операції. Якщо ж працівник 

міліції діє індивідуально, він приймає таке рішення самостійно. Про 

застосування зазначених засобів він у письмовій формі доповідає 

безпосередньому начальникові.  

Вогнепальну зброю можна застосовувати працівникам міліції як крайній 

засіб у чітко визначених ситуаціях. Про винятковість цього засобу свідчить 

кілька обставин. Насамперед, наслідки його застосування в порівнянні з 

наслідками інших засобів є найнебезпечніші. Про всі випадки застосування 

зброї негайно доповідається прокуророві для забезпечення перевірки дії 

працівників міліції, із цією метою проводиться службове розслідування.  



Необхідно детально розглянути окремі підстави застосування вогнепальної 

зброї. Закон України «Про міліцію» (ст.15) встановлює 6 таких підстав.  

1. Для захисту громадян від нападу, що загрожує їхньому життю й 

здоров'ю, а також для звільнення заручників.  

Як видно, у цьому пункті зазначено не одну, а дві підстави. Захист від нападу 

здійснюється в рамках інституту необхідної оборони, тобто допускається 

захист від соціально небезпечного явного й дійсного нападу на громадянина. 

При звільненні заручників деякою мірою також здійснюється захист від 

нападу, тільки цей напад відбувається більш тривалий час і пов'язаний з 

обмеженням волі громадян, а також з погрозою застосування насильства.  

2. Для відбиття групового або збройного нападу на працівника міліції або 

членів його сім'ї або іншого нападу, якщо їхньому життю або здоров'ю 

загрожує небезпека. 

3. Для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, житлові приміщення 

громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ, 

організацій, а також звільнення їх у разі захоплення.  

У таких ситуаціях міліції надається право застосовувати зброю для захисту 

(звільнення або відсічі нападу) дуже широкого кола об'єктів. Це й 

охоронювані об'єкти (причому, вони можуть охоронятися не тільки 

працівниками міліції), приміщення громадян й організацій, незалежно від 

того, охороняються вони чи ні. 

 4. для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину 

і яка намагається втекти  

5. Для затримання особи, що чинить збройний опір, намагається втекти з-

під варти, а також озброєної особи, що загрожує застосуванням зброї й 

інших предметів, що загрожує життю й здоров'ю працівника міліції.  



Під збройним опором розуміють застосування злочинцем вогнепальної й 

холодної зброї й інших небезпечних предметів з метою протидії працівникам 

міліції при виконанні ними службових обов'язків, пов'язаних з його 

затриманням. Працівники міліції, на яких покладена охорона арештованих і 

затриманих, повинні застосовувати заходи для припинення втечі й 

затримання осіб, що втекли. Із цією метою вони можуть застосовувати 

вогнепальну зброю. 

6. Для зупинки транспортних засобів шляхом його пошкодження, якщо водій 

своїми діями створює загрозу життю або здоров'я громадян чи працівників 

міліції. 

Метою застосування зброї в цьому випадку є зупинка транспортного засобу. 

Це означає, що водієві й пасажирам шкода не повинна бути заподіяна, що ж 

стосується автомобіля, то його пошкодження не обмежено. При цьому 

вимагає роз'яснення характер дій водія, які можуть бути основою 

застосування зброї. Це може бути, наприклад, небезпечне маневрування на 

вулицях або дорогах, відхилення від виконання вимоги працівника міліції 

зупинити транспортний засіб зі спробою втечі й т.ін. 

Крім того, Закон України «Про міліцію» доповнений ст. 15
1
 «Гарантії 

особистої безпеки озброєного працівника міліції», в якій йдеться: «Працівник 

міліції має право оголити вогнепальну зброю й привести її в готовність, якщо 

вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її 

застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких 

працівник міліції запідозрив у вчиненні злочинів чи правопорушень, а також 

при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести 

в готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її 

застосування.  

Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 

руках, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, 



чи доторкнутися до зброї, дають працівникові міліції право застосувати 

вогнепальну зброю. 

Порядок застосування вогнепальної зброї, крім загальних правил, які були 

розглянуті вище, Законом України «Про міліцію» детально не визначений. 

Цей порядок установлений у ст.ст. 217, 218, 219, 220, 221 СППСМ. 

Застосуванню зброї повинне передувати попередження особі про такий 

намір. У Законі не зазначено, як саме має бути зроблене попередження.  

Частина 2 ст.15 Закону України «Про міліцію» встановлює заборону на 

застосування й використання вогнепальної зброї при значному скупченні 

людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. Зі сказаного 

можна зробити висновок, що вогнепальну зброю можна використовувати й у 

багатолюдних місцях при забезпеченні належної безпеки.  

Поряд з органами внутрішніх справ, досить широким колом повноважень 

по здійсненню адміністративно-попереджувальних заходів і заходів 

адміністративного припинення наділені органи державної санітарно-

епідеміологічної служби при забезпеченні санітарного й епідемічного 

благополуччя населення.  

До числа адміністративно-попереджувальних заходів у цій сфері належать: 

відвідування об'єктів для проведення перевірок дотримання санітарного 

законодавства; вимагання від юридичних осіб і громадян даних, що 

характеризують санітарний й епідемічний стан об'єктів і здоров'я людей; 

введення карантину й інших особливих умов і режиму роботи у випадку 

виникнення або погрози виникнення або поширення особливо небезпечних і 

небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційного 

ураження населення; заборона в'їзду на територію України окремих осіб і 

транспортних засобів; адміністративне видворення за межі України 

іноземних громадян й осіб без громадянства, інфікованих вірусом СНІД; 

проведення обов'язкових профілактичних щеплень; обов'язкові медичні 

огляди стану здоров'я певних груп працівників і громадян; обов'язкові 



медичні огляди; примусова госпіталізація осіб, що страждають особливо 

небезпечними інфекційними захворюваннями; тимчасове відсторонення 

громадян від роботи або іншої діяльності. 

Запобіжними заходами, застосовуваними органами державної санітарно-

епідеміологічної служби, виступають: вимога до порушника санітарного 

законодавства припинити протиправне поводження; призупинення або 

припинення інвестиційної діяльності; обмеження, тимчасова заборона або 

припинення діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого 

призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих 

технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухливим 

складом і літаками; обмеження, тимчасова заборона або припинення 

будівництва, реконструкції й розширення об'єктів; обмеження, зупинка або 

заборона викидів (скидань) забруднюючих речовин; тимчасова заборона 

виробництва, використання й реалізації хімічних речовин, продуктів 

харчування, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, 

біологічних засобів, товарів народного споживання, джерел іонізуючих 

випромінювань; вилучення з реалізації (конфіскація) продуктів харчування, 

хімічних і радіоактивних речовин, біологічних матеріалів; опечатування 

(опломбування) приміщень, джерел енергії, агрегатів, механізмів й іншого 

устаткування.  

Порядок і строки проведення зазначених заходів досить детально 

регламентуються законодавчими актами України, зокрема, законами України 

«Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення», 

«Про попередження захворювання СНІДом і соціальному захисту 

населення», а також низку відомчих нормативно-правових актів, наприклад, 

Інструкцією про порядок внесення подання про відсторонення осіб від 

роботи або іншої діяльності, затвердженої наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 14 квітня 1995р. №66, Інструкцією про порядок 

вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров'я продуктів 



харчування, хімічних і радіоактивних речовин, біологічних матеріалів, 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 

1995р. №68, Інструкцією про порядок застосування державною санітарно-

епідеміологічною службою України заходів адміністративного припинення 

(обмеження, тимчасове заборона, заборона, призупинення, припинення), 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 

1995р. №67. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Особливість заходів адміністративного припинення, що характеризує їх 

місце в єдиній системі заходів адміністративного примусу, дозволяє 

відзначити порівняльний аналіз останніх. Суть її полягає в тому, що 

запобіжні заходи тісно пов'язані з адміністративно-попереджувальними 

заходами й адміністративними стягненнями. Зв'язок заходів 

адміністративного припинення з адміністративно-попереджувальними 

заходами полягає в тому, що останні в багатьох випадках передують 

запобіжним заходам. У той же час застосування заходів припинення часто 

передує застосуванню адміністративних стягнень, оскільки забезпечує 

можливість залучення правопорушника до адміністративної 

відповідальності.  

Разом з тим запобіжні заходи виконують свої особливі правоохоронні 

функції, які відрізняють їх від інших примусових заходів, що й обумовлює їх 

самостійне місце в системі цих заходів. Наприклад, на відміну від 

адміністративно-попереджувальних заходів запобіжні заходи 

характеризуються тим, що їх застосування пов'язане з реальної 

протиправною ситуацією й починаються з моменту, коли вона досягає 

певного розвитку, тобто коли застосування запобіжних заходів стає вже 

неефективним або зовсім марним. Запобіжні заходи не запобігають, а 

безпосередньо переривають правопорушення, створюють умови для 



встановлення особи правопорушника, встановлення обставин справи й 

реальної можливості для наступного застосування до правопорушника 

заходів адміністративного або іншого впливу. 

На відміну від адміністративних стягнень запобіжні заходи не містять у собі 

елемента покарання особи, до якого вони застосовуються. Виконуючи разом 

з виховною й каральною функцією, адміністративне стягнення по своїй дії в 

часі є ретроспективним, а запобіжні заходи, як правило, спрямовані в 

сьогодення й тому найчастіше здатні самостійно й оперативно вирішувати 

конфліктну ситуацію, зокрема, примусово припинити правопорушення. Вони 

можуть також забезпечувати умови для наступного застосування 

адміністративної або іншої відповідальності до винного. Нерідко запобіжні 

заходи використовуються й для боротьби з об'єктивно протиправними 

діяннями душевнохворих або малолітніх, тобто осіб, які не підлягають 

юридичній відповідальності. Нарешті, адміністративне стягнення спричиняє 

стан так званої адміністративної караності на певний строк, заходи ж 

адміністративного припинення такого стану не утворюють. 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Адміністративно-попереджувальними (адміністративно-запобіжними) в 

літературі визнаються заходи, які дозволяють виявляти і не допускати 

правопорушення, забезпечувати громадський порядок і громадську безпеку 

за різних надзвичайних обставин. До заходів цієї групи, які застосовуються 

міліцією належать: 1) перевірка документів; 2) взяття на облік і офіційне 

застереження осіб про неприпустимість протиправної поведінки; 3) огляд - 

особистий огляд і огляд речей, вантажів, багажу, транспортних засобів, зброї 

і боєприпасів, різних об'єктів; 4) відвідування підприємств, установ і 

організацій; 5) входження на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення 

громадян; 6) внесення подань в державні органи, підприємства, установи, 

організації, посадовим особам про необхідність усунення причин та умов, які 

сприяли вчиненню правопорушень; 7) тимчасове обмеження доступу 

громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти (блокування районів 

місцевості, окремих споруд та об'єктів); 8) обмеження (заборона) руху 

транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; 

9) адміністративний нагляд за особами, звільненими із місць позбавлення 

волі; 10) використання транспортних засобів, а також засобів зв'язку, які 

належать підприємствам, установам, організаціям. 

Особливість заходів адміністративного припинення, що характеризує їх 

місце в єдиній системі заходів адміністративного примусу, дозволяє 

відзначити порівняльний аналіз останніх. Суть її полягає в тому, що 

запобіжні заходи тісно пов'язані з адміністративно-попереджувальними 

заходами й адміністративними стягненнями. Зв'язок заходів 

адміністративного припинення з адміністративно-попереджувальними 

заходами полягає в тому, що останні в багатьох випадках передують 

запобіжним заходам. У той же час застосування заходів припинення часто 

передує застосуванню адміністративних стягнень, оскільки забезпечує 

можливість залучення правопорушника до адміністративної 

відповідальності.  



Разом з тим запобіжні заходи виконують свої особливі правоохоронні 

функції, які відрізняють їх від інших примусових заходів, що й обумовлює їх 

самостійне місце в системі цих заходів. Наприклад, на відміну від 

адміністративно-попереджувальних заходів запобіжні заходи 

характеризуються тим, що їх застосування пов'язане з реальної 

протиправною ситуацією й починаються з моменту, коли вона досягає 

певного розвитку, тобто коли застосування запобіжних заходів стає вже 

неефективним або зовсім марним. Запобіжні заходи не запобігають, а 

безпосередньо переривають правопорушення, створюють умови для 

встановлення особи правопорушника, встановлення обставин справи й 

реальної можливості для наступного застосування до правопорушника 

заходів адміністративного або іншого впливу. 

На відміну від адміністративних стягнень запобіжні заходи не містять у собі 

елемента покарання особи, до якого вони застосовуються. Виконуючи разом 

з виховною й каральною функцією, адміністративне стягнення по своїй дії в 

часі є ретроспективним, а запобіжні заходи, як правило, спрямовані в 

сьогодення й тому найчастіше здатні самостійно й оперативно вирішувати 

конфліктну ситуацію, зокрема, примусово припинити правопорушення. Вони 

можуть також забезпечувати умови для наступного застосування 

адміністративної або іншої відповідальності до винного. Нерідко запобіжні 

заходи використовуються й для боротьби з об'єктивно протиправними 

діяннями душевнохворих або малолітніх, тобто осіб, які не підлягають 

юридичній відповідальності. Нарешті, адміністративне стягнення спричиняє 

стан так званої адміністративної караності на певний строк, заходи ж 

адміністративного припинення такого стану не утворюють. 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

Під час лекції нами розглянуто лише частину питань, які необхідно 

опанувати для розуміння сучасного адміністративного права, його доктрини 

та векторів розвитку.  

При поглибленої підготовки до семінарських занять, підготовки 

рефератів, доповідей, повідомлень слід звернути увагу на публікації у 

вітчизняних фахових юридичних виданнях, матеріалах наукових 

конференцій, монографій, навчальних посібників, авторефератів дисертацій. 

Особливу увагу рекомендую звернути до наукового журналу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Адміністративне право і процес», який доступний в Інтернет-версії на сайті 

цього закладу. 

Ще раз зауважу, що в ситуації, коли доктрина сучасного 

адміністративного права зазнає суттєвого оновлення, багато положень 

сьогоднішньої лекції знаходяться в стані активної дискусії, тому можуть 

відрізнятися в залежності від позиції їх авторів, висловлених у підручниках, 

монографіях, посібниках, публікаціях, тезах доповідей.  

Для поглибленого вивчення теми слід звертатися до наукової 

бібліотеки університету, Інтернет-ресурсів бібліотеки Вернадського та 

інших.  

Бажаю вам успіхів! 

 

 

 

 



ТЕМА № 10 ―АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ‖ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ. 

1. Поняття адміністративної відповідальності, її ознаки та особливості. 

2. Нормативна основа адміністративної відповідальності. 

3. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності. 

4. Проблеми розвитку законодавства про адміністративну відповідальність у 

проекті кодексу про адміністративні проступки. 

Висновки з теми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Головною метою лекції є: вивчення адміністративної відповідальності 

за законодавством України як виду юридичної відповідальності, зокрема її 

ознак, принципів, особливостей настання та перспектив удосконалення 

адміністративно-деліктного законодавства. 

 



ВСТУП 

Сьогоднішня лекція розпочинає курс адміністративної 

відповідальності, як важливої складової сучасного предмету 

адміністративного права. Без належного вивчення питань лекції вам буде 

дуже важко засвоїти наступні теми курсу, зокрема особливої частини. 

Інститут адміністративної відповідальності, як і інші складові 

адміністративного примусу, має досить тривалу історію розвитку, яка може 

бути розділена на історію законодавства про адміністративну 

відповідальність та історію наукових поглядів про нього. Зрозуміло, що 

довший шлях у своєму розвитку пройшло саме законодавство про 

адміністративну відповідальність, після виникнення та використання якого у 

практичній діяльності органів влади почали з’являтися і наукові теорії щодо 

даного виду правозастосовної діяльності. Проте це не свідчить, що науковці, 

зокрема, поліцеїсти одразу після видання того або іншого акта, який 

закріплював право органів управління на накладення на підданих стягнень у 

позасудовому порядку, вдавалися до доктринального дослідження змісту та 

особливостей таких повноважень. Скоріше навпаки, більшість із них 

зазначеного питання у своїх працях не торкалася. Подібний стан справ, на 

нашу думку, був пов’язаний із недостатнім рівнем наукової розробки теорії 

юридичної відповідальності, внаслідок чого вчені не бачили ніякої різниці 

між такими важливими для сучасних правознавців термінами як злочин та 

проступок, нічого не говорили про особливості і специфіку позасудових 

(адміністративних) стягнень, які, до речі, у ті часи мало чим відрізнялися від 

тих, які застосовувалися за вчинення злочинів. 



І. Поняття адміністративної відповідальності, її ознаки та 

особливості 

У державній програмі боротьби зі злочинністю до найбільш небезпечних 

соціальних негараздів в Україні зараховано небувале зростання кількості 

правопорушень, зумовлених кризовими явищами у політичному та 

економічному розвитку, в усіх сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, 

фактичною відсутністю контролю за підприємницькою та іншого роду 

діяльністю. Все це вимагає вжиття з боку держави великомасштабних заходів, 

що мали б забезпечити у найближчі роки зміцнення законності та правопорядку, 

значне зменшення кількості правопорушень. 

Для вирішення поставлених завдань використовуються різноманітні 

засоби переконання, а в разі необхідності – і заходи державного примусу. У 

боротьбі з правопорушеннями, особливо у сфері безпеки дорожнього руху, 

встановленого порядку управління, громадського порядку, важливе місце 

належить заходам адміністративного примусу, зокрема адміністративній 

відповідальності. 

Велике значення адміністративної відповідальності відносин 

пояснюється перш за все тим, що адміністративні проступки є одним з 

найпоширеніших видів порушень. ―Це найбільш поширений вид юридичної 

відповідальності, до якої щорічно притягуються десятки мільйонів громадян. 

Боротьба з адміністративними проступками запобігає здійсненню більш 

тяжких правопорушень – злочинів‖.  

Велика кількість і незначна шкідливість цих проступків потребує 

порівняно простого застосування заходів реагування. ―Говорячи про 

реформування адміністративного права, неможливо залишити поза увагою, 

такий важливий інститут як адміністративна відповідальність
26
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Адміністративна відповідальність не позбавлена уваги як з боку науковців, 
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так і з боку законодавця. Кількість змін, які постійно вносяться до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, невдовзі перевищить кількість 

статей самого Кодексу. Водночас ціла низка питань цього інституту так і 

залишається без вирішення і належного правового регулювання. Саме тому 

нині йдеться про необхідність – прийняття нового Кодексу України про 

адміністративні проступки, який врегулював би всі важливі питання цього 

правового інституту‖.  

У чинному законодавстві відсутнє визначення адміністративної 

відповідальності, по-різному її трактує й наука адміністративного права. 

Насамперед мова йде про численні концепції щодо змісту й сутності 

відповідальності. Відсутність нормативного визначення адміністративної 

відповідальності породжує юридичні колізії, прикладом яких може служити 

дискусія відносно правової природи та правомірності застосування 

фінансових санкцій . 

Проблемам адміністративної відповідальності присвячено багато 

досліджень, головним питанням яких є визначення цього поняття. Однак слід 

зазначити, що й нині не склалося єдиного розуміння юридичної 

відповідальності. 

Існуючи загальнотеоретичні та галузеві визначення юридичної 

відповідальності ґрунтуються на виділенні якоїсь однієї ознаки цього явища, 

яка, на думку їх авторів, є головною, визначальною. Проте оскільки 

юридична відповідальність – це складне, багатогранне явище, яке охоплює 

відповідні норми права, що містять санкції, правопорушення з їх статичними 

елементами (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона), 

діяльність правозастосовчих органів та їх посадових осіб, такий підхід не 

може дати повного уявлення про нього. 

Вчені не мають одностайної думки й щодо виділення визначальної 

ознаки юридичної відповідальності, внаслідок чого виникли дві 

взаємовиключні точки зору з цього питання. 

Прибічники першої точки зору виділяють у змісті юридичної 



відповідальності об’єктивний державно-правовий момент, вважаючи, що 

вона є реакцією санкцій правових норм, а також наслідком застосування до 

правопорушників заходів примусу. 

На думку представників другої точки зору, головним у змісті 

юридичної відповідальності є суб’єктивний момент. Вони вважають, що 

юридичну відповідальність слід розуміти як обов’язок винної особи 

потерпати через застосовувані до неї міри покарання. Так, С. Братусь 

критикує прибічників першої точки зору за надмірну ―криміналізацію‖ 

юридичної відповідальності, висловлюючи думку, що розуміння останньої як 

реалізації санкцій правових норм, пов’язаних з примусом, з несприятливими 

для правопорушників наслідками, не дозволяє правильно оцінити 

застосування різноманітних ―відповідних‖ заходів майнового характеру, суть 

яких полягає у примушуванні до виконання того обов’язку, який не був 

виконаний. Його загальний висновок зводиться до того, що юридична 

відповідальність – це обов’язок, який виконується примусово та існував 

раніше або виник заново внаслідок скоєння правопорушення. 

З точки зору І.Галагана, юридична відповідальність є заходом 

державного примусу, покарання (стягнення, що накладається на винного у 

скоєнні правопорушення) і дістає прояву у застосуванні до нього санкцій 

правових норм. На його думку, вона завжди настає за винне порушення 

суб’єктом його правових обов’язків. Наведена ознака відрізняє цю 

відповідальність від інших заходів державного примусу, які не є реакцією 

держави на правопорушення, наприклад запровадження карантину. 

Юридична відповідальність пов’язана з державним та громадським осудом 

дій винної особи. Вона завжди супроводжується заподіянням їй негативних 

наслідків. 

Виходячи зі змісту ознак юридичної відповідальності, І. Галаган 

сформулював визначення адміністративної відповідальності. На його погляд, 

це застосування до винних у скоєнні адміністративних проступків у 

встановленому порядку уповноваженими на те органами та посадовими 



особами адміністративних стягнень, що сформульовані у санкціях 

адміністративних норм, які містять державний та громадський осуд цих осіб 

та їх протиправних дій, що дістає прояву у негативних для них наслідках, які 

вони повинні виконати і які спрямовані на їх покарання, виправлення та 

перевиховання, а також на охорону суспільних відносин у сфері державного 

управління. 

В.К. Колпаков під адміністративною відповідальністю розуміє – один з 

видів юридичної відповідальності, правові наслідки вчинення 

адміністративного проступку, що полягає в застосуванні до винного 

державного примусу у вигляді адміністративного стягнення, яке накладається 

компетентним органом.  

С.Т. Гончарук вважає, що адміністративна відповідальність – це 

специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її 

компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів 

(передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, що скоїли ці 

правопорушення, повинні дати відповідь перед повноважним державним 

органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в 

установлених законом формах та порядку.  

На думку І.П. Голосніченка, адміністративна відповідальність є 

обов’язком особи, яка скоїла адміністративний проступок, нести 

відповідальність за свої протиправні дії у межах встановленого законом 

стягнення . 

Один з провідних російських вчених-адміністративістів Д.М. Бахрах 

зазначає, що ―… адміністративна відповідальність – це особливий вид 

юридичної відповідальності, якій властиві усі ознаки останньої (вона настає 

на підставі норм права, за порушення правових норм, конкретизується 

юрисдикційними актами компетентних органів, пов’язана з державним 

примусом).з іншого боку, адміністративна відповідальність є складовою 

адміністративного примусу й має усі його властивості (здійснюється у рамках 



позаслужбової підлеглості)
27

 . 

На думку Л.В. Коваля ―… адміністративна відповідальність – це 

репресивний вид відповідальності, де покарання має характер особистого 

зазнання кари, а вольовий вплив спрямовується на свідомість 

правопорушника з метою певного психічного переживання ним кари, 

подолання певних мотивів, які мають схилити до поведінки, що узгоджується 

з правовими приписами.  

Автори підручника ―Адміністративне право України‖ подають це 

поняття у широкому розумінні: ―під адміністративною відповідальністю слід 

розуміти накладення на правопорушників загальнообов’язкових правил, які 

діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за 

собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального 

характеру‖. 

Обґрунтований розгляд у філософській та юридичній літературі 

відповідальності у широкому розумінні зумовив появу концепції 

відповідальності у позитивному та ретроспективному аспектах. Втім питання 

співвідношення ретроспективного та позитивного аспектів у 

адміністративній відповідальності є одним з дискусійних у науці 

адміністративного права. У літературних джерелах висловлені й інші точки 

зору щодо адміністративної відповідальності. 

Багатоаспектність та відсутність чіткого визначення поняття 

адміністративної відповідальності зумовили появу тлумачень ―про 

адміністративну відповідальність як застосування будь-якого з чотирьох видів 

адміністративного примусу (розгляд адміністративної відповідальності у 

широкому розумінні)‖. Вона також визнається формою державного осуду, що 

дістає прояв у впливі відповідних органів державного управління та 

посадових осіб на правопорушників у межах санкцій адміністративно-
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правових норм. Так, В.М. Манохін та Д.М. Бахрах під адміністративною 

відповідальністю розуміють ―реалізацію не тільки стягнень, а й 

правовідновлювальних заходів та заходів припинення‖; О.Є. Луньов і Є.В. 

Додін – не лише адміністративних стягнень, а й правовідновлюючих заходів 

та заходів припинення; Ю.М. Козлов – стягнень і адміністративно-

поновлюваних з заходів; Б.М. Лазарєв, Н.Г. Саліщева, М.С. Студенікіна – 

лише адміністративних стягнень‖. 

Отже, виникає потребу у чіткому розмежуванні поняття 

адміністративної відповідальності та заходів адміністративного примусу. Так, 

основною ознакою протиправного проступку є протиправність діяння, за яке і 

настає відповідальність у вигляді стягнення. Різні примусові заходи, які 

застосовуються у зв’язку з адміністративним проступком, а також не у зв’язку 

з протиправним проступком, але до вирішення справи по суті, не є 

відповідальністю. Втім слід зазначити, що при порушенні правил дорожнього 

руху, в разі коли вилучається посвідчення водія,  відсторонення від керування 

транспортним засобом,  порушник починає відчувати на собі ті моральні 

(матеріальні) незручності, які в сучасній науці адміністративного права 

відносять лише до наслідків застосування адміністративних стягнень. Це 

питання є дискусійним та недостатньо опрацьованим в науці 

адміністративного права.  

На наш погляд, з кожним з цих авторів можна погодитись, але частково; 

вважаємо найбільш вдалим тлумачення адміністративної відповідальності, 

що запроваджене В.К. Колпаковим, котрий підтримує позицію С.Т. Гончарука 

щодо визначення адміністративної відповідальності через суб’єктивні та 

об’єктивні підходи. ―Адміністративну відповідальність, – пише він, – можна 

розглядати у двох аспектах: перспективному (позитивному) – як 

відповідальність ―взагалі‖, тобто безособово, як абстрактний обов’язок, що 

існує незалежно від факту скоєння правопорушення; як позитивний фактор 

попередження правопорушень; ретроспективному – як результат конкретного 

протиправного вчинку, який реально наступає щодо правопорушника у 



вигляді адміністративного стягнення‖. Тому, на нашу думку, ―… 

адміністративна відповідальність – це специфічне реагування держави на 

адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим 

органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб’єкта 

правопорушення‖. 

Розбіжності у поглядах все-таки мають конструктивний характер 

розуміння суті адміністративної відповідальності. Вони містять не стільки 

теоретичне та методологічне значення, скільки прикладне, практичне. 

Розуміння адміністративної відповідальності як діяльності державних органів 

з застосування заходів примусу зумовлює  розширене тлумачення 

адміністративно-юрисдикційних функцій. При цьому розуміння 

адміністративної відповідальності лише як обов’язку перетерпіти 

несприятливі для себе наслідки свого порушення позбавляє її матеріального 

змісту, який полягає в застосуванні до правопорушників заходів державного 

примусу і правопорушник ―відповідає перед державою за неправомірну 

поведінку‖. 

Відповідальність – це покладений на когось або взятий на себе 

обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, за чиїсь вчинки, слова. Згідно 

з п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України адміністративна відповідальність 

встановлюється виключно законами нашої держави. Крім того, вона настає як 

перед органами державного управління, так і перед судом, тоді як 

кримінальна відповідальність – лише перед судом, а дисциплінарна – у 

порядку службової підлеглості. 

Адміністративна відповідальність є одним з елементів 

адміністративного примусу, для якого характерні риси, загальні для усіх видів 

примусу. Водночас адміністративний примус має свої особливості, 

насамперед пов’язані з тим, що він спрямований на охорону суспільних 

відносин, які регулюються, як правило, нормами адміністративного права і 

для захисту яких потрібен примусовий вплив з боку держави. Суть 

адміністративного примусу полягає в тому, що це державно-правовий 



психічний або фізичний вплив на громадян чи посадових осіб, спрямований 

на те, щоб спонукати їх до встановлених правом правил. ‖Держава, 

уповноважені нею органи мають право застосовувати легалізований примус 

від імені всього суспільства, підкоряючи членів спільноти встановленим ним 

правилам, навіть якщо вони розходяться з їх переконаннями‖. А його метою є 

запобігання адміністративним проступкам, забезпечення суспільної безпеки, 

покладення краю правопорушенням, покарання порушників. 

До 50-х рр. у юридичній літературі панувала двочленна класифікація 

заходів адміністративного примусу. Дослідники виділяли адміністративні 

стягнення та інші заходи адміністративного примусу, примусові за своєю 

природою, але позбавлені характеру покарання. У 1956 р. М.І. Єропкін 

обґрунтував тричленну класифікацію. На його думку, усі заходи 

адміністративного примусу поділяють на адміністративно-запобіжні; заходи 

адміністративного припинення; адміністративні стягнення (адміністративну 

відповідальність). Як явище правової дійсності, вона характеризується двома 

видами ознак. По-перше, – це ознаки, властиві юридичній відповідальності в 

цілому (основні); по-друге, – ознаки, що відмежовують адміністративну 

відповідальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні). 

 Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають в тому, 

що вона: є засобом охорони встановленого державою правопорядку; 

нормативно визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових 

норм; є наслідком винного антигромадського діяння; супроводжується 

державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння; 

пов’язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками 

(морального або матеріального характеру), яких він має зазнати. Існуюча нині 

санкція адміністративний арешт та пропонована розробниками проекту 

Кодексу про адміністративні проступки – громадські роботи, на наш погляд, 

містить в собі також певні наслідки і фізичного характеру; реалізується у 



відповідних процесуальних формах
28

. 

Похідні ознаки адміністративної відповідальності визначаються її 

юридичною природою. Вони є такими: її підставою є не тільки адміністративне 

правопорушення (проступок), а й порушення норм інших галузей права у 

випадках, прямо передбачених чинним законодавством; вона полягає в 

застосуванні до винних адміністративних стягнень. У ст. 23 КУпАП зазначено, 

що адміністративне стягнення є мірою відповідальності (ст. 29 Проекту Кодексу 

про адміністративні проступки); право притягнення до адміністративної 

відповідальності надано багатьом державним органам та їх посадовим особам. 

Повний їх перелік міститься в розділі 3 (ст.ст. 218 – 244) КУпАП; 

законодавством встановлено особливий порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності (складання протоколу, збирання і оцінка 

доказів, винесення постанови тощо); адміністративна відповідальність 

урегульована нормами адміністративного права, що містять переліки 

адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати 

(переважно це позасудовий вид правової відповідальності, однак у випадках, 

коли ―… адміністративні провини за своїм складом близькі до злочинів, заходи 

адміністративної відповідальності можуть застосовуватися в судовому 

порядку‖. Право встановлення адміністративної відповідальності має досить 

широке коло суб’єктів.  

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Підсумовуючи розгляд першого питання, слід зазначити, що сучасна 

адміністративно-правова наука України не дає однозначного визначення 

адміністративної відповідальності.  

На нашу думку, адміністративна відповідальність – це специфічне 

реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в 

застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого 
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законом стягнення до суб’єкта правопорушення. 

 



ІІ. Нормативна основа адміністративної відповідальності 

Нормативну основу даного виду юридичної відповідальності становить адміністративно-

деліктне законодавство.  

Соціальна цінність адміністративно-деліктного законодавства полягає в тому, що, по-перше, 

його норми визначають модель бажаної законослухняної поведінки значного кола суб’єктів 

права, по-друге, закріплюють межі діяльності державних органів та посадових осіб, 

уповноважених застосовувати заходи адміністративної відповідальності.  

Вітчизняне законодавство про адміністративну відповідальність становлять Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, Митний Кодекс, Кодекс торговельного 

мореплавства, Закон України ―Про приватизацію державного майна‖, Закон України ―Про 

боротьбу з корупцією‖, а також інші нормативно-правові акти.   

Систематизація законодавства про адміністративні правопорушення розпочалася з 

прийняттям Основ законодавства Союзу РСР та союзних республік (1980 р), які поклали 

шлях до кодифікації законодавства про адміністративні правопорушення та 

адміністративну відповідальність і як закономірний результат цього процесу -  введення в 

дію Кодексу України про адміністративні правопорушення (1 червня 1985 р.) та інших 

союзних республік, зокрема, Кодексу РРФСР (20 червня 1984 р)
29

.  

Прийняття Кодексів замінило собою сотні розрізнених нормативних актів, які регулювали 

питання адміністративної відповідальності, вперше кодифікувало норми про підстави та 

порядок застосування цього виду юридичної відповідальності, визначило систему та 

компетенцію суб’єктів адміністративної юрисдикції. Їх прийняття та застосування 

дозволило більш ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням, 

упорядкувати адміністративно-юрисдикційну діяльність.  

Після розпаду Союзи РСР законодавство про адміністративні правопорушення 

розвивалося схожими напрямами, які обумовлювалися, по-перше, загальними рисами 

соціально-економічного буття; по-друге, спорідненими витоками та процесами побудови 

та реформування національних правових систем; по-третє, особливостями національної 

правосвідомості та правової культури. 

Особливе місце серед нормативно-правових джерел адміністративної 
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відповідальності них належить Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, прийнятому  7 грудня 1984 року. 

Зазначений законодавчий акт складається із 5 розділів, 33 глав і понад 350 статей. Він 

кодифікував законодавство про адміністративну відповідальність і значно розвинув його. Разом з 

матеріальними нормами, системою стягнень, складами правопорушень та ін., кодекс містить значну 

кількість адміністративно-процесуальних норм, що регулюють провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

Треба погодитися з думкою В.К. Колпакова про те, що КУпАП є 

головним джерелом адміністративної відповідальності з таких причин:  

1) це найзначніший за обсягом акт, що регулює адміністративну відповідальність; 

2) він регулює загальні питання відповідальності  (систему стягнень, підстави та причини їх 

застосування); 

3) у багатьох актах прямо наводиться посилання на положення КупАП, які мають загальний 

характер (ст.121 Митного кодексу України. Провадження у порушеннях митних правил у частині, що 

не регулює МК, здійснюється відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення). 

 Треба визнати, що вітчизняне законодавство інтенсивно оновлюється, 

встановлюючи правові відносини, які відповідають новій суспільно-економічній формації. 

Нині черга дійшла й до реформування кодифікованих правових  актів, які регулюють 

правоохоронні відносини. На черзі реформування адміністративно-деліктного 

законодавства: в даний час на базі чинного Кодексу про адміністративні правопорушення 

розроблено та надано на розгляд наукової громадськості та практиків  проект Кодексу 

України про адміністративні проступки. На наш погляд, цей проект містить більше новел, 

обумовлених збільшенням видів адміністративної відповідальності, наприклад, 

адміністративних стягнень. Так, поряд з тими, що існували раніше, – пропонуються нові  

види стягнень: громадські роботи, зупинення дії ліцензії на певний вид господарської 

діяльності, анулювання ліцензії на певний вид господарської діяльності, тимчасова 

заборона (зупинення) окремих видів діяльності об’єднань громадян, примусовий розпуск 

(ліквідація) об’єднань громадян, скасування державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності, розширена кількість видів суб’єктів адміністративної 

відповідальності (юридичних осіб, об’єднань громадян), запропоноване поняття 

співучасті
30

.  

Необхідність посилення дієздатності держави, як ключової позиції нової 

стратегії реформ, потребує поступового переосмислення ідейних цінностей і 
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правових положень, реформування та трансформування юридичних 

інститутів. Важливе місце у цих процесах посідають інститути 

адміністративного права, які у Концепції адміністративної реформи в Україні 

і програмних документах щодо її впровадження розглядаються як практичні 

інструменти досягнення поліпшення економічного та соціального становища, 

зміцнення законності та правопорядку, утвердження в Україні принципів 

верховенства права, справедливості та гуманізму, пріоритету прав та свобод 

людини і громадянина, розбудови правової держави і встановлення 

громадянського суспільства.         

Слушною є думка професора І.П. Голосніченка, який вказує, що 

―…вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства вказало на ряд 

проблем, що виникають в процесі реформування правового інституту 

адміністративної відповідальності, повноти кодифікації, права на 

встановлення адміністративної відповідальності, системи Кодексу України 

про адміністративні проступки, переосмислення поняття адміністративного 

проступку, розширення кола його суб’єктів, обґрунтування необхідності 

нових видів стягнення, переосмислення правових засад провадження в 

справах про адміністративні правопорушення.‖ 

Поділяючи цей погляд зазначимо, що прийняття нової редакції КУпАП 

повинно відбутися лише за умов  вирішення цих та деяких інших 

проблемних питань кодифікації. 

Ми вважаємо, що розв’язання цього складного питання необхідно, на 

нашу думку, проводити з урахуванням положень Концепції адміністративної 

реформи, затвердженої відповідним Указом Президента України № 810 від 

22.07.99р. 

Зазначений правовий акт передбачає комплексний підхід до вирішення 

проблем кодифікації норм адміністративного права за окремими 

інституціонально-правовими напрямками, наприклад передбачається 



розробити: 

– Кодекс про адміністративні проступки; 

– Адміністративно-процесуальний (процедурний) кодекс; 

– Закони про етику державних урядовців та ін. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства є достатньо 

складним завданням законодавця, вирішення якого надасть органам 

адміністративної юрисдикції правомірно застосовувати законодавство про 

адміністративну відповідальність, а особам, що притягуються до неї, – реальну 

можливість ефективно захищати свої права. 



ІІІ. Відмежування адміністративної відповідальності 

від інших видів юридичної відповідальності 

 

Адміністративну відповідальність не можна сприймати інакше ніж у 

контексті з іншими видами відповідальності, бо синтезуючим началом тут 

виступає необхідність відповідати за власні дії, протиправні вчинки, брати на 

себе вину за їхні наслідки. 

Необхідно підкреслити, що адміністративна відповідальність – це 

інститут адміністративного права, який традиційно притаманний цій галузі 

права країн СНД та Балтії.  Законодавство країн  Європи передбачає дещо 

інші відносини ніж, наприклад, законодавство України, яке  серед 

правопорушень виділяє злочини та проступки, а також адміністративну та 

кримінальну відповідальність.  

У зв'язку з цим виникає потреба дати правову оцінку адміністративної 

відповідальності з метою з'ясування її місця серед інших видів 

відповідальності, розглянути питання про розмежування адміністративного 

проступку, з одного боку, й злочину, цивільного делікту та дисциплінарного 

проступку, з іншого.  

Зіставляючи адміністративний проступок і відповідальність за нього, 

злочин та кримінальну відповідальність, спостерігаємо чимало спільних 

ознак. Так, обидва види відповідальності зближені між собою за своїм 

юридичним складом, адже вони каральні, репресивної спрямованості й 

публічного характеру. Ідентичними є елементи складів адміністративного 

проступку та злочину, спостерігається схожість у формах, сутності санкцій (у 

тому числі й адміністративних та кримінальних штрафів) обох видів 

відповідальності. Все це ускладнює розмежування, яке має не тільки суто 

науковий інтерес, а й практичне значення. 

У той же час аналіз чинного законодавства й практики його 

застосування дозволяє виділити певні критерії розмежування 

адміністративного проступку й злочину, а отже, й відповідних видів 



відповідальності 

Головним з них є ступінь, міра суспільної небезпеки (шкідливості). 

У Кримінальному кодексі України (ч.1 ст.11) передбачено, які суспільно 

небезпечні правопорушення є злочинами. Оскільки злочинними 

законодавцем визнані не всі суспільно небезпечні діяння, тим самим не 

виключається існування суспільно небезпечних (шкідливих) діянь, які не 

тягнуть за собою кримінальної відповідальності, а можуть бути віднесені до 

інших видів правопорушень, зокрема до адміністративних, учинення яких 

передбачає адміністративну відповідальність
31

. 

Таким чином, законодавцем пропонується спосіб розмежування 

адміністративного правопорушення та злочину – обсяг, ступінь суспільної 

небезпеки (шкідливості), властивої обом видам протиправних діянь. 

Більшість адміністративних правопорушень, за вчинення яких 

передбачається застосування адміністративних санкцій, відрізняються від 

злочинів, за які передбачається застосування кримінальних покарань, 

меншим ступенем суспільної небезпеки (шкідливості), відсутністю значної 

шкоди для суспільства, які завдають йому злочини. 

Різний ступінь суспільної небезпеки (шкідливості), завданої певним 

суспільним відносинам адміністративним проступком та злочином, можна 

продемонструвати шляхом порівняння дрібного хуліганства (ст.173 КУпАП 

України) та хуліганства (ст.296 КК України). 

Правопорушення вчиняються у галузі громадського порядку. Проте під 

час учинення кримінально караного хуліганства спостерігається більша 

―дезорганізація суспільних відносин‖, ніж при дрібному хуліганстві, оскільки 

в першому випадку дії правопорушника, маючи брутальний характер, 

виражають його явну неповагу до суспільства, іноді поєднуються з 

винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю тощо. Дрібне ж хуліганство 

полягає у нецензурній лайці в громадських місцях, в образливому чіплянні до 
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громадян та інших подібних діях, які порушують громадський порядок і 

спокій громадян. 

Якісними і кількісними ознаками, що підвищують ступінь суспільної 

небезпеки (шкідливості) діяння, зумовлюючи кримінальну відповідальність, 

є: 

1) шкода, її істотний характер. Так, дрібне розкрадання державного або 

колективного майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати 

чи зловживання службовим становищем, якщо вартість викраденого не 

перевищує трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, 

кваліфікується  як адміністративне правопорушення – дрібне розкрадання 

(ст.51 КУпАП України), у разі перевищення вказаного розміру – як таємне 

викрадення чужого майна (крадіжка) (ст.185 КК України). 

2) продовжуваність та систематичність протиправних діянь. Якщо дії, що 

вважаються дрібним хуліганством (ст. 173 КУпАП), – нецензурна лайка в 

громадських місцях, образливе чіпляння до громадян – носять брутальний, 

продовжувальний у часі характер, то вони кваліфікуються як кримінально 

каране хуліганство (ст. 296 КК). Адміністративне правопорушення, 

передбачене ст. 181-1 КУпАП, – заняття проституцією – кваліфікується як 

злочин, коли носить систематичний характер (303 КК); 

3) спосіб учинення правопорушення: активний чи пасивний. Так, під 

адміністративним проступком ―злісна непокора законному розпорядженню або 

вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку, військовослужбовця‖ (ст. 185 КУпАП) слід розуміти 

відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторюваних 

розпоряджень чи вимог, пов’язаних з виконанням працівниками міліції, 

членами громадського формування з охорони громадського порядку, 

військовослужбовцями їх обов’язків з охорони громадського порядку. Злісна ж 

непокора, яка проявляється в активній протидії (фізичному опорі) здійсненню 

цими суб’єктами повноважень щодо охорони громадського порядку, 

кваліфікується як злочин, передбачений ст. 342 КК України; 



4) час учинення правопорушення (дрібне розкрадання шляхом крадіжки 

у нічний час або в умовах жнив посилює завдану шкоду, перетворює його на 

злочин). 

Адміністративна відповідальність відрізняється від цивільно-правової, 

як реакції на цивільні делікти. На відміну від адміністративної, цивільно-

правова відповідальність настає за суспільно нешкідливі протиправні 

посягання на врегульовані нормами цивільного права майнові та пов’язані з 

ними немайнові відносини у сфері цивільного обігу. Їй притаманна 

―компенсаційна мета‖ (хоча іноді цивільно-правові норми передбачають 

каральну спрямованість окремих санкцій, наприклад штрафів ), яка полягає у 

відшкодуванні збитків шляхом сплати в позовному порядку штрафу, що має 

грошово-відшкодувальний характер. Відшкодування здійснюється на користь 

потерпілої особи, якщо цивільний делікт призвів до порушення 

суб’єктивного права, або на користь сторони договору, права якої порушено, 

якщо має місце порушення об’єктивного права
32

. 

Специфіка характеру відповідальності зумовлює й суб’єктний склад – 

суб’єктами цивільно-правової відповідальності можуть бути і фізичні, і 

юридичні особи. У цивільно-деліктних правовідносинах суб’єкти рівноправні, 

чого ―нема в адміністративно-правових правовідносинах‖. 

Особливістю цивільно-правової відповідальності, якщо порівняти з 

адміністративною, є можливість її виникнення як за наявності, так і за 

відсутності вини (відповідальність при випадковому заподіянні шкоди 

джерелом підвищеної небезпеки). 

Існують певні особливості процедури притягнення особи до 

адміністративної відповідальності (на відміну від кримінальної та цивільно-

правової) – органи юрисдикції, строки давності, строки розгляду справ тощо. 

На практиці трапляються випадки помилкового ототожнення 

адміністративної та дисциплінарної відповідальності, що пояснюється 
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використанням норм адміністративно-процесуального права при застосуванні 

дисциплінарних стягнень. Відмінність між цими видами юридичної 

відповідальності полягає у специфіці об’єктів посягань, суб’єктів 

відповідальності, видів та процедури застосування санкцій. 

Дисциплінарна провина як підстава дисциплінарної відповідальності 

полягає у порушенні встановлених службових обов’язків, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, трудової дисципліни особами, що перебувають у 

трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями. Для 

притягнення до дисциплінарної відповідальності потрібна наявність: трудових 

відносин і відносин службового підпорядкування. Дисциплінарні проступки не 

мають суспільно небезпечного (шкідливого) характеру. Склади таких діянь у 

законодавстві не визначено, що зумовлює вільний розсуд адміністрації при їх 

кваліфікації. Дисциплінарні проступки тягнуть дисциплінарну 

відповідальність за підлеглістю, на підставі правил внутрішнього трудового 

розпорядку, спеціальних положень, статутів тощо. Справи розглядаються, а 

дисциплінарні стягнення застосовуються владою керівництва, без 

правоохоронних органів, але за. правилами і методами адміністративного 

процесу, що й зумовлює помилкове ототожнення. Ознаки дисциплінарної 

відповідальності відрізняють її від адміністративної й свідчать про 

самостійний характер кожної з них. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Адміністративна відповідальність є самостійним видом юридичної 

відповідальності: вона відрізняється від інших видів правової відповідальності 

за змістом, ознаками, об’єктами посягань, суб’єктним складом та процедурою 

притягнення особи до відповідальності. 

 

 



IV. Проблеми розвитку законодавства про адміністративну 

відповідальність у проекті кодексу про адміністративні проступки 

 

Необхідність посилення дієздатності держави, як ключова позиція 

нової стратегії реформ, потребує поступового переосмислення ідейних 

цінностей і правових положень, реформування і трансформування 

юридичних інститутів. Своє місце у цьому процесі посіли інститути 

адміністративного права, які є практичним інструментом поліпшення 

економічного й соціального становища, зміцнення законності та 

правопорядку, утвердження в Україні принципів верховенства права, 

справедливості та гуманізму, пріоритету прав і свобод людини й 

громадянина, розбудови правової держави і становлення громадянського 

суспільства. 

Важливим серед них є інститут адміністративної відповідальності, 

центром якої є Кодекс України про адміністративні правопорушення. На 

жаль, чинний КУпАП поволі втрачає своє значення як інструмент 

забезпечення законності й не відповідає умовам нової адміністративної 

ідеології, започаткованої в Концепції адміністративної реформи в Україні, 

положення якої покладені в основу реформування державного управління 

відповідно до Указу Президента України № 810 від 22.07.1998 ―Про заходи 

щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні‖. З 

огляду на це, Концепцією адміністративної реформи передбачено розробку 

нового КУпАП, проект якого активно обговорюється вченими-юристами і 

практичними працівниками юридичних установ. 

Запропонований проект Кодексу України про адміністративні 

проступки, безумовно, є кроком до демократизації адміністративно-

деліктних відносин, усунення перешкод на шляху системних перетворень і 

ринкової трансформації економіки, реалізації відповідних положень 

Концепції адміністративної реформи в Україні. Утім, на мій погляд, він 

містить деякі суперечливі положення, не завжди адекватно реагує на зміни 



акцентів у державотворенні і не завжди враховує конкретні вимоги до 

посилення дієздатності держави. Кодекс не позбавлений перекручувань щодо 

подальшого і послідовного захисту прав людини і громадянина, зміцнення 

інституту приватної власності, стимулювання підприємництва, активного 

формування ринкового світогляду населення
33

. 

Обставини зазначеного типу можна розподілити за кількома групами: 

по-перше, це суперечності, що виникають під час реалізації концептуальних 

положень Кодексу; по-друге, суперечності між нормами самого проекту 

Кодексу, а також між нормами проекту Кодексу і чинним законодавством; 

по-третє, недостатнє врахування суспільної практики щодо оцінки окремих 

діянь і визначення параметрів державного реагування на них; по-четверте, 

термінологічні неточності; по-п’яте, неточності технічного характеру. 

У статті 11 проекту, що дає визначення адміністративного проступку, 

на відміну від ст. 9 чинного КУпАП, серед його ознак не названо винність. 

Утім, подальші статті прямо зазначають, що особа підлягає адміністративній 

відповідальності за порушення, стосовно яких установлено її вину (ст.10); 

розкривають форми вини ( проступок скоєно умисно чи з необережності, 

ст.12 і 13); вказують на винність як необхідну ознаку проступків, скоєних 

юридичними особами (ст.12 і 15)  

Виходячи з наведеного, доцільно включити ознаку винності у ст.11 

―Поняття адміністративного проступку‖ і викласти її першу частину у такій 

редакції: ―Адміністративним проступком визнається протиправне, винне 

(умисне або необережне) діяння, яке посягає на права та свободи людини і 

громадянина, права колективів, конституційний лад України, громадський 

порядок, власність, установлений порядок управління і за яке передбачена 

адміністративна відповідальність‖. 

На позначення колективних суб’єктів адміністративної 

відповідальності у проекті вживається термін ―юридичні особи‖. Слід 
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зауважити, що суб’єктами адміністративних правовідносин, у тому числі й 

адміністративно-деліктних, є не тільки юридичні особи. Вони лише частка 

колективних суб’єктів. Не є, наприклад, юридичними особами об’єднання 

громадян, що легалізувалися шляхом повідомлення. Саме тому, замість 

терміна ―юридичні особи‖, пропонується вживати терміни ―колективи‖, 

―колективні особи‖, ―колективні суб’єкти‖. 

З метою більш чіткого відображення особливостей винності фізичних і 

колективних осіб пропонується стаття ―Суб’єкти адміністративного 

проступку‖, викладену в такій редакції: ―Суб’єктами адміністративного 

проступку є фізичні і колективні особи. Фізичні особи є суб’єктами 

адміністративного проступку з 16-річного віку у разі його вчинення умисно 

або з необережності. Колективні особи є суб’єктами адміністративного 

проступку з моменту їх легалізації. Вина колективної особи визначається 

заздалегідь незаконністю вчиненого нею. За своєю формою вина колективної 

особи є умисною‖. 

Юридичні суперечності викриваються під час аналізу ст.19 

―Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється 

дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних проступків‖.  

Перш за все неможливо нести ―відповідальність за адміністративні 

проступки‖ за дисциплінарними статутами. Відповідальність неадекватна 

стягненню і залишається адміністративною у всіх випадках. Може бути 

застосований лише особливий захід примусу, тобто міра відповідальності, 

скажімо, дисциплінарне стягнення
34

.  

По-друге, назва статті свідчить, що суб’єктами відповідальності є 

особи, ―…на яких поширюється дія дисциплінарних статутів‖. У той же час 

ч. 1 статті вказує лише на військовослужбовців, призваних на збори 

військовозобов’язаних, осіб рядового і начальницького складів органів 

внутрішніх справ та податкової міліції державної податкової служби. Таким 
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чином, за її межами залишаються інші категорії службовців, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів. Це співробітники служби 

безпеки, державної охорони, прокуратури тощо. З огляду на це, пропонуємо 

назву і ч. 1 ст.19 викласти у такій редакції: ―Стаття 19. Відповідальність осіб, 

на яких поширюється дія дисциплінарних статутів‖ До осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних 

проступків застосовуються заходи, передбачені цими статутами‖. 

Доцільно також викласти окремою частиною наведеної статті 

положення щодо неможливості застосування до осіб, на яких поширюється 

дія дисциплінарних статутів, деяких видів адміністративних стягнень. 

Статтю 24 ―Необхідна оборона‖ доречно змінити на статтю ―Необхідна 

протидія‖. Як відомо, оборона – це сукупність засобів, необхідних для 

відсічі, опору. Захист відповідних правовідносин не завжди можна 

розглядати як оборону. Таким чином, термін ―протидія‖ є більш точним. На 

підставі цього пропонується ст.24 ―Необхідна протидія‖ викласти у такій 

редакції: ―Стаття 24. ―Необхідна протидія‖. – Не є адміністративним 

проступком дія, хоч і передбачена цим Кодексом, але вчинена в стані 

необхідної протидії, тобто при захисті прав і свобод громадян, колективів, 

громадського порядку, власності, встановленого порядку управління від 

протиправного посягання шляхом заподіяння особі, що посягає, шкоди, якщо 

при цьому не було допущено перевищення меж необхідної протидії. 

Перевищенням меж необхідної протидії визнається явна невідповідність 

застосованих заходів характеру і суспільній небезпечності посягання‖. 

Відповідно до чинного КУпАП гл. 2 ―Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність‖ містить ст. 9 ―Поняття адміністративного 

проступку‖, але не містить відповідної статті щодо адміністративної 

відповідальності. Відсутність нормативного визначення адміністративної 

відповідальності породжує юридичні колізії, прикладом яких може служити 

дискусія стосовно правової природи і правомірності застосування фінансових 



санкцій
35

. 

Продовжуючи нашу тему, необхідно зауважити, що невідповідності 

принципового характеру, на наш погляд, містяться у нормах, що 

передбачають застосування до правопорушників заходів примусу. Так, 

побудова гл. 3 ―Адміністративне стягнення‖ і формулювання ст. 29 ―Мета 

адміністративного стягнення‖ дають змогу вважати, що стягнення – це не 

тільки міра відповідальності, а ще й єдина міра відповідальності. У той же 

час у ст. 5 йдеться про ―заходи примусу‖ за адміністративні проступки; у ст. 

55 – про ―заходи впливу‖ за вчинення адміністративних проступків.  

З наведеного випливає, що мірою відповідальності за скоєння 

адміністративного проступку є не тільки адміністративне стягнення, а ще й 

інші примусові заходи впливу. Такий висновок підтверджується змістом 

ст. 541 ―Порядок звільнення від адміністративної відповідальності і від 

стягнення внаслідок зміни обстановки‖. Вона передбачає можливість 

звільнення окремо від відповідальності і окремо – від стягнення.  

Розширення спектра примусових заходів, що є мірою відповідальності, 

не є достатньо обґрунтованим. Доцільно однозначно вказати на те, що мірою 

відповідальності є стягнення, зафіксоване в КУпАП. Досягти цієї мети 

можливо шляхом включення статті ―Адміністративна відповідальність‖. 

Розуміючи труднощі даного питання, вважаємо за можливе запропонувати 

зміст нової статті: ―Адміністративна відповідальність – це примушення 

особи, що вчинила адміністративний проступок, нести передбачені КУпАП 

адміністративні стягнення‖
36

. 

Доречними, на наш погляд, виявилися б зміни у ст. 55 ―Заходи впливу, 
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що застосовуються до неповнолітніх‖, якою пропонується здійснення за 

неповнолітніми нагляду з боку громадських утворень і трудових колективів. 

Зміст поняття, що визначається терміном ―нагляд‖, не включає засоби, 

які застосовуються з профілактично-виховною метою трудовими 

колективами і громадськими організаціями. Щодо цих суб’єктів доречно 

вжити термін ―на виховання‖, а до їх переліку віднести педагогічні колективи 

(мова йде про неповнолітніх, значна кількість яких перебуває саме у 

педагогічних, а не трудових колективах). Виходячи з цього дану частину ст. 

55 пропонуємо викласти у такій редакції: ―передати неповнолітнього під 

нагляд батьків або осіб, які їх замінюють, а також на виховання трудового, 

педагогічного колективу або громадської організації за їх згодою‖. 

Вважаємо, бажано уникати термінів з репресивним забарвленням, 

таких як ―допит‖ (ст. 630, 631, 632, 636, 647); ―суворого‖ (ст.3, 5, 50). 

Наприклад, слова ―суворого додержання законності‖ (ст.5) доречніше 

замінити на ―безумовного додержання законності‖. 

Наявність у проекті Кодексу ст.542 ―Порядок звільнення від 

адміністративної відповідальності з передачею особи під нагляд громадської 

організації або трудового колективу‖ вимагає доповнення Загальної частини 

(найімовірніше гл. 2 ―Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність‖) статтею, що встановлює таку передачу, як засіб впливу. Її 

можлива назва: ―Звільнення фізичної особи від адміністративної 

відповідальності або від адміністративного стягнення з передачею на 

виховання громадської організації або трудового колективу‖
37

. 

Наявність згаданої статті узгоджується зі ст.3 ―Запобігання 

адміністративним проступкам‖ і вимогами Послання Президента України до 

Верховної Ради України ―Україна: поступ у XXI століття. Стратегія 

економічного та соціального розвитку на 2000 – 2004 роки‖ щодо істотного 

посилення громадського контролю як важливого механізму забезпечення 
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прав і свобод людини. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Розроблення і обговорення проекту Кодексу України про 

адміністративні проступки є одним з основних етапів реформування 

адміністративного права. Однак, незважаючи на існування подібного 

проекту, остаточний варіант його можливий лише після запровадження у 

життя нових Кримінального та Цивільного кодексів України та проведення 

відповідної роботи по узгодженню з ними положень КУпАП. 

 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Адміністративну відповідальність можна розглядати як універсальний засіб охорони 

суспільних відносин, які регулюються різними галузями права – конституційним, цивільним, 

трудовим, господарським, фінансовим, власне адміністративним. Іншими словами, законодавство про 

адміністративні проступки – це своєрідний збірник санкцій значної частини галузевих правових норм. 

Цим обумовлюється значення адміністративної відповідальності не тільки як адміністративно-

правового інституту, але і як складової всієї правової системи держави. 

Важливо також підкреслити, що адміністративні проступки – одні з найпоширеніших із всіх 

видів правопорушень. Велика кількість і невелика шкідливість (кожного окремо) цих проступків 

потребує порівняно простого порядку застосування заходів реагування. До того ж для виявлення 

порушень загальнообов’язкових правил частіш за все потрібні не юридичні, а  спеціальні технічні, 

економічні, санітарні, агрономічні та інші знання.  

Чинне законодавство про адміністративні правопорушення досить велике за обсягом та дуже 

нестабільне. Кодекс України про адміністративні правопорушення – один з нормативних актів, до яких 

найчастіше вносяться зміни та доповнення. Особливо інтенсивно положення КпАП почали 

змінюватися після проголошення незалежності України. Все це створює певні труднощі в застосуванні 

адміністративно-правових норм, негативно позначається на діяльності адміністративно-юрисдикційних 

органів, забезпеченні законності застосування заходів відповідальності за вчинені правпорушення, що 

в умовах побудови правової держави неприпустиме. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

 

Під час лекції нами розглянуто лише частину питань, які необхідно 

опанувати для розуміння сучасного адміністративного права, його доктрини 

та векторів розвитку.  

При поглибленої підготовки до семінарських занять, підготовки 

рефератів, доповідей, повідомлень слід звернути увагу на публікації у 

вітчизняних фахових юридичних виданнях, матеріалах наукових 



конференцій, монографій, навчальних посібників, авторефератів дисертацій. 

Особливу увагу рекомендую звернути до наукового журналу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Адміністративне право і процес», який доступний в Інтернет-версії на сайті 

цього закладу. 

Ще раз зауважу, що в ситуації, коли доктрина сучасного 

адміністративного права зазнає суттєвого оновлення, багато положень 

сьогоднішньої лекції знаходяться в стані активної дискусії, тому можуть 

відрізнятися в залежності від позиції їх авторів, висловлених у підручниках, 

монографіях, посібниках, публікаціях, тезах доповідей.  

Для поглибленого вивчення теми слід звертатися до наукової 

бібліотеки університету, Інтернет-ресурсів бібліотеки Вернадського та 

інших.  

Бажаю вам успіхів! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 11 ―ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ‖ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

 

Вступ 

4. Поняття адміністративного правопорушення за законодавством 

України. 

5. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 

6. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів та 

дисциплінарних проступків. 

Висновки з теми 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Головною метою лекції є: вивчення адміністративного 

правопорушення як центральної категорії адміністративної відповідальності, 

визначення співвідношення понять: делікт – правопорушення – проступок, 

ознак правопорушення, особливостей юридичного складу. 

 



ВСТУП 

Сьогоднішня лекція продовжує курс адміністративної відповідальності, 

як важливої складової сучасного предмету адміністративного права. Без 

належного вивчення питань лекції вам буде дуже важко засвоїти наступні 

теми курсу, зокрема особливої частини. 

Протиправна поведінка є антиподом правової поведінки. 

Протиправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується 

порушенням норм права. Одним із видів такої поведінки і є правопорушення. 

Кожне правопорушення – конкретне, оскільки його чинить конкретний 

індивідуальний або колективний суб’єкт у певний час, у певному місці. 

Правопорушення є посяганням не на закон, а на ті умови, які породили 

цей закон, на ті суспільні інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті 

суспільні відносини, які закріплюються і охороняються ним (правопорядок). 

Отже, для успішного сприйняття питань лекції налаштуйтеся на 

інтенсивну працю. 



І. Поняття адміністративного правопорушення за законодавством 

України 

 

Поняття адміністративного правопорушення закріплено у ст. 9 КУпАП. Відповідно до цієї 

норми адміністративним правопорушенням (проступком) визначається протиправна винна 

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність
38

. 

Як видно з цього визначення, адміністративному правопорушенню властиві такі 

загальноправові ознаки: 

- це дія чи бездіяльність, тобто діяння, а не думки, бажання чи інші подібні 

прояви психічної діяльності людей. Це акт вольової поведінки. Він вміщує в собі два 

аспекти поведінки: діяльність чи бездіяльність. Дія – це активне невиконання обов’язків, 

законних вимог, а також порушення заборони (наприклад, порушення правил полювання, 

невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу). 

Бездіяльність – це пасивне невиконання обов’язків (наприклад, невиконання правил 

пожежної безпеки, невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за 

ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного 

маку). Часто одні й ті самі обов’язки можуть бути порушені як дією, так і бездіяльністю 

(наприклад, порушення правил охорони водних ресурсів). 

- антигромадська спрямованість (цю ознаку дехто ототожнює з суспільною 

небезпекою або суспільною шкідливістю). 

- протиправність (подібне діяння завжди посягає на загальнообов’язкові 

правила, встановлені тим чи іншим нормативним актом. Ці нормативно-правові акти 

можуть належать не тільки до адміністративного права, але й до інших галузей права. 

Принципово, що дотримання відповідних норм охороняється заходами адміністративної 

відповідальності. Це, крім адміністративного, можуть бути норми конституційного, 

фінансового, цивільного, трудового та інших галузей права. Так, при безбілетному проїзді 

не виконується угода перевезення, при ухиленні від оплати податку – норми фінансового, 

податкового права. Дія, яка не є протиправною, не може утворювати адміністративного 
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правопорушення і тягти за собою адміністративну відповідальність. 

- винуватість (у деяких вчених винність) визначає, що діяння скоєне умисно або 

з необережності. Наявність вини – обов’язкова ознака адміністративного правопорушення, 

відсутність вини виключає визнання дії адміністративним правопорушенням, у тому числі 

за його формальної протиправності. Наприклад, неосудний громадянин порушує правила, 

установлені для пішоходів. 

- адміністративна караність (подібне протиправне, винне діяння буде визнане 

адміністративним проступком тільки тоді, коли за його вчинення законодавством 

передбачено адміністративну відповідальність). 

Крім цього, адміністративним правопорушенням властивий ще цілий ряд характерних 

ознак, які утворюють їх юридичні склади. 

Слід зауважити, що залежно від юридичних властивостей розрізняють ознаки як такі, що 

мають юридичне значення, і які такого значення не мають (наприклад, зріст, захоплення 

особи, яка вчинила дрібне хуліганство). У свою чергу юридично значущі ознаки можуть 

входити до юридичного складу правопорушення (так звані конструктивні ознаки), інші ж 

з них до складу не входять (наприклад, обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

відповідальність). 

Ознаки адміністративного правопорушення слід відокремлювати від його юридичного 

складу. Розуміння цього питання має не стільки теоретичне, скільки практичне значення. 

За наявності всіх ознак може бути відсутнім склад адміністративного правопорушення, що 

виключає законність притягнення до адміністративної відповідальності. Наприклад, 

порушення правил дорожнього руху особою, яка не досягла 16-річного віку, свідчить про 

скоєння ним адміністративного правопорушення, але ця особа не підлягає 

адміністративній відповідальності
39

. Тому що в її діях немає складу адміністративного 

правопорушення, суб’єктом його визнаються особи, які досягли на момент скоєння 

адміністративного правопорушення 16-річного віку. 
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Адміністративним правопорушенням (проступком) визначається 

протиправна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає 

на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 

на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено 

адміністративну відповідальність. Сучасні вчені-адміністративісти 

пропонують розмежовувати поняття проступку і правопорушення. 

 



ІІ. Юридичний склад адміністративного правопорушення 

 

Поняття складу адміністративного правопорушення. Вчення про склад 

правопорушення є одним із центральних у адміністративно-правовій науці і 

має велике практичне значення. 

По-перше, воно сприяє виявленню найбільш істотних ознак 

антигромадських діянь, їхньому розмежуванню і встановленню справедливих 

санкцій; 

по-друге, допомагає правовим органам правильно кваліфікувати 

правопорушення й обирати адекватні їм заходи впливу; 

по-третє, дозволяє зрозуміти закон, допомагає навчанню юристів і 

правовому вихованню громадян. 

Так що ж таке склад проступку? Як він співвідноситься із самим 

правопорушенням? 

Адміністративне правопорушення – це конкретне діяння (факт, 

явище, подія), що відбулося (мало місце) у реальній дійсності. 

Склад адміністративного правопорушення – це абстрактний опис 

діяння (події, факту, явища). Такий опис являє собою фіксацію в законі 

найбільш типових, що частіше за все трапляються, характерних ознак 

проступку. Це опис ще не зробленого, а тільки передбачуваного або 

можливого діяння. 

Таким чином, під складом адміністративного правопорушення розуміється встановлена 

адміністративним законодавством сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, за 

наявності яких діяння вважається адміністративним правопорушенням. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення визнає 

відсутність у діянні складу (сукупності суб'єктивних і об'єктивних ознак) 



адміністративного правопорушення як обставини, що виключає провадження 

у справах про адміністративні правопорушення. Це рівнозначно визнанню 

того, що діяння без таких ознак не є проступком. 

Так, п. 1 ст. 247 КУпАП (обставини, що виключають провадження в 

справі про адміністративне правопорушення) визначає, що провадження у 

справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а 

розпочате підлягає закриттю в разі відсутності події і складу 

адміністративного правопорушення. 

Щодо цього виникає питання: скільки ознак у правопорушення, які ці 

ознаки за своїми юридичними властивостями, які з них є обов'язковими для 

визнання діяння адміністративним проступком, тобто утворюють його склад. 

Цілком очевидно, що кожне конкретне правопорушення має величезну 

кількість ознак, що виділяють його із загальної маси проступків і роблять 

особливим, специфічним явищем реальної дійсності. 

За своїми юридичними властивостями ці ознаки поділяються на: 

а) які мають юридичне значення (юридично значущі); 

б) які не мають юридичного значення (юридично незначущі). 

Наприклад: при учиненні дрібного розкрадання (ст. 51 КУпАП) 

вартість викраденого має юридичне значення, а зріст правопорушника, його 

стать, комплекція, родинний стан, матеріальний стан тощо такого значення 

не мають, тобто друга ознака юридично незначуща. 

Юридично знащучі ознаки у свою чергу поділяються на дві групи: 

по-перше, ознаки, які входять до складу проступку (описані в законі) 

або конструктивні ознаки; 

по-друге, ознаки, які не входять до складу проступку. 

До другої належать обставини, що пом'якшують (ст. 34), обтяжують 



(ст. 35), виключають (ст. 17) відповідальність тощо. 

Наявність у діянні конструктивних (які утворюють склад) ознак і 

робить те або інше діяння адміністративним правопорушенням. Більш того, 

реальне діяння тільки тоді вважається проступком, коли воно містить всі 

ознаки складу (відсутність хоча б однієї з них означає відсутність складу в 

цілому). Всі інші його ознаки на таку кваліфікацію не впливають. 

Як випливає з дефініції (визначення) складу, ці ознаки повинні бути 

закріплені (описані) у законі. 

Засіб, за допомогою якого зазначені ознаки зафіксовані в законі, має 

важливе значення для розуміння сутності складу адміністративного 

правопорушення. 

Існує, як мінімум, дві точки зору на дану проблему. 

Відповідно до першої, ознаки складу проступку закріплюються в 

статтях Особливої частини КУпАП. Дана точка зору вважається 

помилковою, виходячи з таких підстав. 

По-перше, вона ґрунтується на ототожненні статті Особливої частини 

з нормою закону, що визначає склад проступку. Варто зауважити, що 

проблема співвідношення норми права і статті нормативного акта давно 

привертає увагу вчених-юристів. Тут найбільш плідними виявилися 

дослідження представників кримінального права. З їхніми висновками про 

те, що стаття закону може бути частиною норми, а норма може міститися в 

ряді статей і навіть у ряді законодавчих актів, оскільки норма – це правило, а 

стаття законодавчого акта – лише форма викладу думки законодавця і форма 

вираження його державної волі, важко не погодитися. 

По-друге, аналіз Особливої частини КУпАП показує, що диспозиції 

будь-якої статті не містять повного переліку всіх ознак складу. Наприклад, у 

них немає вказівок на вік правопорушника, його осудність, намір і т. п. Ці 



ознаки, будучи загальними для всіх адміністративних правопорушень, 

закріплюються нормами Загальної частини КУпАП. 

Відповідно до другої точки зору, адміністративно-правова норма, що 

закріплює склад проступку, синтезується з положень Загальної й Особливої 

частин КУпАП. Загальна частина закріплює ознаки, що є обов'язковими для 

будь-якого проступку (вік, за досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність; форми вини), і в статтях Особливої частини не фігурують. 

Особлива частина закріплює конкретні (особливі) ознаки адміністративних 

правопорушень. Таке ―розчленування‖ адміністративно-правової норми за 

статтями Загальної й Особливої частин здійснено з єдиною метою: щоб 

десятки разів не повторювати загальні ознаки при визначенні діяння 

адміністративного правопорушення. 

Наприклад, ст. 148 КУпАП застерігає: ―Пошкодження таксофонів – 

тягне за собою накладення штрафу‖. Ця стаття означає, якщо осудна особа, 

яка досягла 16 років, умисно пошкоджує телефон-автомат, то компетентний 

орган вправі накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу. 

Отже, відповідно до цієї точки зору, з'ясування складу будь-якого 

адміністративного правопорушення в обов'язковому порядку містить аналіз 

статей Загальної й Особливої частин КУпАП. 

Саме ця точка зору, на нашу думку, щонайкраще відповідає 

сьогоднішнім потребам науки і практики. 

Усі ознаки складу адміністративного правопорушення взаємопов'язані і 

взаємозалежні, тобто їхня сукупність являє собою цілісне системне 

утворення. Візьмемо для прикладу дрібне розкрадання (ст. 51 КУпАП). Самі 

по собі такі його ознаки, як державне або колективне майно, намір, 

досягнення 16-річного віку тощо, взяті як окремо, так і в сукупності, нічого 

вартого осуду не містять. Але коли вони об'єднуються законодавцем у 

відповідній нормі як ознаки конкретного протиправного діяння, перед нами 



виникає юридична модель адміністративного правопорушення (його склад). 

З визнання такої властивості складу, як цілісність, випливає дуже 

важливий висновок: якщо в діянні немає хоча б однієї з ознак, що містяться в 

складі, то в ньому немає і цього складу, тобто воно не може бути 

кваліфіковане за конкретною статтею, на основі норми права, що закріплює 

даний склад. Це означає, що в діянні або є інший склад, або немає ніякого. 

Велике практичне значення має виділення постійних і перемінних 

ознак складів правопорушень. 

Постійними вважаються ті, що чітко визначені правовою нормою, 

теорією або усталеною практикою. Наприклад, чітко зафіксований зміст 

понять: ―вік настання відповідальності‖, ―піднаглядний‖, ―контрабанда‖, 

―безквитковий проїзд‖, ―транспортний засіб‖, ―пішохід‖, ―торгівля з рук‖ 

тощо. 

Перемінними називають ознаки, зміст яких чітко не зафіксований. 

Перший різновид становлять ті ознаки, що містяться в бланкетних нормах і 

змінюються підзаконними актами, наприклад, законом установлена 

відповідальність за порушення правил санітарії (статті 42, 43, 107), торгівлі 

спиртними напоями (ст. 156), благоустрою населених пунктів (ст. 152), 

тримання собак і кішок (ст. 154), охорони ліній і споруд зв'язку (ст. 147), 

адміністративного нагляду (ст. 187) і т. д. Ці правила можуть 

установлюватися, змінюватися, скасовуватися органами управління, що тягне 

зміну ознак відповідних складів. 

Так, останніми роками значні зміни спостерігалися в конкретних ознаках 

такого складу, як порушення правил торгівлі спиртними напоями: 

установлювалися і скасовувалися обмеження часу і місця торгівлі, норми 

продажу, заборонявся продаж спиртного особам у робочому одязі і т. п. 

Більш того, на основі цих правил шляхом прийняття індивідуальних 

актів управління можуть встановлюватися обмеження для конкретних осіб. 



Недотримання таких обмежень означає порушення самих правил, а звідси і 

порушення відповідних статей КУпАП. 

Другий різновид перемінних ознак – оцінні. Зміст таких ознак у 

нормативному порядку чітко не визначається і питання про їх наявність або 

відсутність вирішується практичними працівниками з урахуванням 

конкретних обставин. Тому значну роль у розкритті їхнього змісту відіграють 

теоретичні дослідження. 

Тут необхідно врахувати, що такі ознаки, як "грубе порушення" (статті 

85, 86, 108), "істотна шкода" (ст. 186), "аварійна обстановка" (ст. 128'), 

"забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання" (ст. 184), 

"безгосподарне утримання" (ст. 150), "об'єкти, що сприяють масовому 

скупченню птахів, небезпечних для польотів повітряних суден" (ст. 111), 

"образливе чіпляння до громадян" (ст. 173), стан, "що ображає людську 

гідність і громадську мораль" (ст. 178), "злісна непокора" (ст. 185), "злісне 

ухилення" (статті 185
3
, 185

4
), "поважні причини" (ст. 210) і т. п. чітко 

конкретизувати в КУпАП важко, а в ряді випадків і не потрібно. 

За ступенем узагальнення розрізняють ознаки: 

а) загальні; 

б) родові або видові; 

г) конкретні або одиничні. 

Загальні властиві всім складам (протиправність, осудність, вина та ін.). 

Родові (видові) характерні для групи складів. Наприклад, для складів, 

що описують правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, 

метрології і сертифікації, специфічним буде об'єкт зазіхань – суспільні 

відносини, що складаються в даній сфері. 

Конкретні (одиничні) характеризують окремі конкретні склади. 



Наприклад, "нецензурна лайка" (ст. 173), "безквитковий проїзд пасажирів" 

(ст. 135), "проституція" (ст. 181-1), "тиша в громадських місцях" (ст. 182), 

"невелика кількість наркотичних засобів" (ст. 44), "організатор вуличного 

походу" (ст. 185
1
), "неповага до суду" (ст. 185

3
). 

Характеризуючи ознаки, важко обминути одну цікаву обставину. 

Звичайно законодавець прямо називає ознаки проступку або точно вказує на 

окремо прийняті і чинні норми, правила тощо, в яких вони містяться. Проте в 

одному випадку, чи то через очевидність факту, чи в результаті відхилень від 

правил правотворчості, ознака виводиться логічним шляхом. Це стосується 

ст. 180 КУпАП "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння". У ній не 

сказано, з якого віку може наставати відповідальність за дане 

правопорушення. Аналіз статті дозволяє зробити тільки один висновок: за 

такі дії відповідальність повинна наставати не з 16 років, як установлено 

загальними правилами (ст. 12 КУпАП), а з 18 років – віку повноліття. 

Види складів адміністративних правопорушень. Вивчення складів 

адміністративних правопорушень неможливе без класифікації, без виділення 

однопорядкових груп, які прийнято називати видами. Найбільш вдалими 

рекомендуються такі класифікації: 

6. Залежно від ступеня суспільної небезпеки виділяють склади 

основні і кваліфіковані. 

7. Залежно від характеру шкоди їх поділяють на матеріальні і 

формальні. 

8. Залежно від суб'єкта проступку – на особисті і службові (посадові). 

9. Залежно від структури склади можуть бути однозначними й 

альтернативними. 

10. За особливостями конструкції вони поділяються на описові і 

бланкетні (відсильні). 

Коротко спинимося на характеристиці кожного з перелічених видів 

складів адміністративних правопорушень. 



1. Основні і кваліфікаційні склади. Визнаючи те або інше діяння 

адміністративним правопорушенням і встановлюючи за його вчинення 

санкцію, законодавець ураховує, що ступінь суспільної небезпеки 

однотипних проступків може бути різний. Так, порушення водіями 

транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів характеризується 

більшою громадською небезпекою, якщо при цьому виникла аварійна 

обстановка (ст. 123). 

Виходячи з цієї обставини законодавець у цілому ряді випадків 

конструює кілька складів адміністративних проступків стосовно одного типу 

діянь. Такі склади і відрізняються ступенем громадської небезпеки. На більш 

високий ступінь небезпеки вказують додаткові ознаки, які прийнято називати 

кваліфікуючими. 

Таким чином, ознаки можуть бути основними, тобто такими, що мають 

місце в кожному випадку вчинення проступку, і кваліфікуючими, тобто 

такими, що доповнюють основні. 

Основні ознаки утворюють так званий основний склад. За необхідності 

законодавець доповнює склад кваліфікуючими ознаками. За їх наявності 

діяння повинно бути кваліфіковане за статтею, що передбачає більш суворе 

покарання. Склади з такими ознаками називають кваліфікованими. 

Найчастіше в адміністративному праві трапляються такі кваліфікуючі 

ознаки, як повторність (статті 130, 186
3
, 164

4
, 154, 181

1
, 187 та ін.), наявність 

або можливість настання шкідливих наслідків (статті 123, 126, 127, 128
1
 та 

ін.), стан сп'яніння (ст. 127 та ін.), аварійна ситуація (статті 123, 127, 128
 1

 та 

ін.), залишення місця події (ст. 127), учинення діяння посадовою особою 

(статті 73, 74, 75, 76, 77, 208 
1
, 209, 195

2
), грубе порушення правил (статті 85 і 

108). 

2. Матеріальні і формальні склади. До матеріальних належать 

склади, у яких: 



а) міститься така ознака, як настання шкідливих матеріальних наслідків 

антигромадського діяння. Наприклад, пошкодження лісу стічними водами, що 

спричинило його всихання (ст. 72), знищення лісу в результаті підпалу (ст. 77), 

дрібне розкрадання державного майна (ст. 51); б) описується дія, що 

обов'язково спричиняє шкідливі наслідки, хоча останні законом і не названі: 

потрава посівів (ст. 104), введення в експлуатацію підприємств без 

спорудження пристроїв, що запобігають забрудненню вод (ст. 59), завідомо 

неправдивий виклик аварійних служб (ст. 183). 

До формальних (термін умовний) відносять склади, у яких немає 

ознаки настання шкідливих матеріальних наслідків. Наприклад, проживання 

за недійсним паспортом (ст. 197), неявка за викликом у військовий комісаріат 

(статті 210, 211
1
), порушення правил в'їзду в прикордонну зону (ст. 202), 

прийняття паспорта в заставу (ст. 201). 

Необхідно підкреслити, що вчинення проступку, передбаченого 

статтею КУпАП, що містить формальний склад, нерідко тягне настання 

майнового збитку. Наявність збитку в таких випадках не є конструктивною 

ознакою складу, але враховується при визначенні розміру стягнення. 

Наприклад, непідготовленість установок, що використовують газ, до роботи 

на резервних видах палива (ст. 103), пуск газу без дозволу органів 

державного газового нагляду (ст. 101), порушення технічних умов на 

виконання будівельно-монтажних робіт (ст. 96), порушення інструкцій з 

безпечного ведення робіт у промисловості (ст. 93). 

Завершуючи характеристику матеріальних і формальних складів 

адміністративних правопорушень, зазначимо, що в кримінальному праві в ці 

поняття вкладається трохи інший зміст. Під матеріальними складами тут 

розуміються ті, у яких момент закінчення злочину пов’язується з настанням 

суспільно небезпечних наслідків (за вбивство особа притягується лише в 

тому випадку, якщо внаслідок його дій настала чиясь смерть); під 

формальними – ті, у яких настання суспільно небезпечних наслідків не є 



ознакою, тобто для визнання злочину з таким складом достатньо встановити, 

що вчинено заборонене законом діяння. До таких злочинів належить, 

наприклад, незаконне носіння вогнепальної зброї, відповідальність за яке 

передбачена ст. 22 КК. 

3. Особисті і службові склади. Склади адміністративних 

правопорушень поділяються на особисті і службові (посадові) залежно від 

того, хто є суб'єктом проступку – просто громадянин чи посадова особа 

(статті 86, 93, 96, 201). Для посадового проступку характерно, що 

протиправне діяння повинно бути скоєне через дію по службі. Посадові 

особи, зазначено в ст. 14 КУпАП, підлягають адміністративній 

відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з 

недодержанням установлених правил, забезпечення виконання яких входить 

до їхніх службових обов’язків. 

4. Однозначні й альтернативні склади. Велике практичне значення 

має поділ складів на однозначні й альтернативні. Перших – більшість. У цих 

складах чітко й однозначно вказується ознака правопорушення. Наприклад, 

доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (ст. 180), порушення водіями 

транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів (ст. 123), 

порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187), заняття проституцією 

(ст. 181-1), торгівля з рук у невстановлених місцях (ст. 160). 

В альтернативних складах називаються кілька (два або більше) варіантів 

ознак. Закон досить часто передбачає кілька варіантів дій, учинення яких 

визнається проступком. При цьому проступком вважається вчинення як однієї з 

описаних дій, так і кількох (або навіть усіх). Наприклад, ст. 189 КУпАП 

установлює відповідальність за порушення правил відкриття поліграфічних і 

штемпельних підприємств, придбання, збут, використання, облік, зберігання 

розмножувальної техніки, шрифтів і матриць особами, відповідальними за 

дотримання цих правил. 

Проступком буде і порушення тільки правил обліку або тільки правил 



збереження, і тільки правил використання розмножувальної техніки, і 

порушення всіх названих правил разом. У цій статті трапляється, крім того, 

альтернатива предметів проступку: у ній йдеться про норми, що 

регламентують дії щодо поліграфічного устаткування, розмножувальних 

апаратів, шрифтів, матриць. 

Таким чином, якщо однозначний склад називає ті єдині ознаки, 

сукупність яких його утворює, то в альтернативному перелічується кілька 

варіантів ознак. Найчастіше ця особливість в описі ознак обумовлена 

прагненням законодавця уникнути загальних формулювань, розкрити зміст 

ознаки, конкретизувати її. А в ряді випадків конструювання альтернативних 

складів пов'язане з прагненням нормотворчих органів заощадити 

нормативний матеріал і, замість кількох статей, створити єдину, але більш 

широку за охопленням явищ. 

5. Описові та бланкетні (відсильні). Описові склади цілком 

розкривають зміст і суть діяння, що визнається адміністративним 

правопорушенням. Наприклад, дрібне хуліганство (ст. 173), розпивання 

спиртних напоїв на виробництві (ст. 179), завідомо неправдивий виклик 

спеціальних служб (ст. 183), навмисне псування паспорта або втрата його 

через необачність (ст. 198). 

Бланкетні склади вказують на те, що ознаки проступку містяться в 

окремо встановлених нормах і правилах. Наприклад, порушення правил 

адміністративного нагляду (ст. 187), порушення правил торгівлі спиртними 

напоями (ст. 156), порушення правил охорони і використання пам'ятників 

історії і культури (ст. 92). 

Крім названих, в основу класифікації складів адміністративних 

правопорушень можуть бути покладені й інші критерії. За такою ознакою 

суб'єктивні сторони як форма вини, проступки можуть бути поділені на 

навмисні і необережні, а за ознакою мотиву поведінки – на корисливі і 

некорисливі тощо. 



Структура складу адміністративного правопорушення. 

Правопорушення як подія, що сталася в реальній дійсності, є не що інше, як 

специфічна поведінка людини або групи людей. 

Будь-яка поведінка, зокрема й протиправна, це результат взаємодії 

людської свідомості (уявлень про навколишній світ і внутрішнього ставлення 

до подій, які тут відбуваються) і людських діянь (учинків), що спрямовані на 

зовнішні об'єкти (навколишнє середовище і суспільство). Отже, поведінка – 

це взаємозв'язок і взаємозалежність суб'єктивного (свідомості) і об'єктивного 

(вчинку, діяння). Виходячи з цього у будь-якій поведінці, у тому числі й 

протиправній (правопорушенні), виділяють чотири чинники, які її 

утворюють: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона
40

. 

У зв'язку з цим і склад проступку конструюють як сукупність чотирьох 

аналогічних елементів. 

Таким чином, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона складають 

структуру складу адміністративного правопорушення. 

Розглянемо більш детально ознаки цих елементів. 

Об’єкт правопорушення. Залежно від рівня узагальнення виділяють: 

5) загальний об’єкт, яким є суспільні відносини, що складаються у сфері 

державного управління, урегульовані переважно нормами адміністративного права, а 

також нормами інших галузей права і які охороняються адміністративними санкціями; 

6) родовий об’єкт – однорідні групи суспільних відносин, які в сукупності 

складають загальний об’єкт (наприклад, відносини, властиві громадському порядку, 

певним галузям та сферам діяльності тощо); 

7) видовий об’єкт – самостійний складовий різновид родового об’єкта, 

відокремлена група суспільних відносин, загальних для ряду проступків (наприклад, 

суспільні відносини, пов’язані з дотриманням паспортного режиму, правил дозвільної 
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системи, правил військового обліку тощо, які в сукупності з іншими відносинами 

складають родовий об’єкт у сфері встановленого порядку управління); 

8) безпосередній об’єкт – одне або декілька суспільних відносин, яким 

спричиняється шкода певним правопорушником (наприклад, безпека руху, людська 

гідність тощо). В окремих випадках безпосереднім об’єктом може бути предмет 

посягання, а також гроші, валюта та інше (наприклад, наркотичні засоби, мисливська 

зброя тощо), на що прямо вказується в ст. 24 КУпАП. 

Об’єктивна сторона складу адміністративного проступку – це система передбачених 

адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують зовнішню сторону 

проступку. 

Вона включає в себе передусім такі ознаки, як: 

– саме протиправне діяння – дія чи бездіяльність (більшість адміністративних 

проступків вчинюються у формі протиправного діяння); 

– шкідливі наслідки діяння; 

– причинний зв’язок між протиправним діянням та шкідливими наслідками, 

що настали; 

– час, місце, умови, способи та засоби вчинення правопорушення. 

Протиправне діяння є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони, всі ж інші ознаки є 

факультативними. 

Протиправне діяння може характеризуватися як просте та складне. 

Просте діяння являє собою єдину однократну (одноактну) дію чи бездіяльність 

(наприклад, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, дрібне хуліганство тощо). 

Складне протиправне діяння утворює різні склади адміністративних правопорушень, у 

тому числі: 

6) з двома різними діями (наприклад, дрібна спекуляція, що об’єднує 

скуповування та перепродаж з метою наживи); 

7) тих, що складаються з альтернативних дій (наприклад, придбання або 

зберігання у невеликих розмірах наркотичних засобів; розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях або поява в громадських місцях у п’яному вигляді та інше). Кожна з 

альтернативних дій у таких випадках уже сама по собі є достатньою підставою для 

притягнення до адміністративної відповідальності. Однак особа не скоює нового складу 

правопорушення, якщо вона послідовно виконує всі зазначені в диспозиції норми права 

заборонені дії; 



8) тих, що складаються із збірних дій – йтися про них може в тих випадках, 

коли простий склад правопорушення як конструктивна ознака містить неодноразовість 

дій, як би вона не називалась: у тому числі повторність, систематичність, злісність, у 

вигляді промислу тощо (наприклад, неодноразове порушення посадовою особою правил 

та інструкцій щодо безпечного ведення робіт, злісна непокора та інше); 

9) тривалих правопорушень, тобто таких, які починались з будь-якої 

протиправної дії чи бездіяльності, продовжуються потім безперервно шляхом 

невиконання (порушення) обов’язків (це, наприклад, окремі порушення правил пожежної 

безпеки, паспортних правил, правил військового обліку тощо); 

10) продовжуваних правопорушень, тобто таких, які складаються з кількох 

тотожних протиправних дій, пов’язаних між собою і спрямованих на досягнення загальної 

мети, і які в сукупності своїй утворюють єдине адміністративне правопорушення. Таке 

правопорушення скоюється не безперервно, а окремими епізодами, внутрішньо тісно 

пов’язаними, але відокремленими в часі, які виступають ніби ланками одного ланцюга. 

Прикладами правопорушень можуть виступати окремі випадки злісного невиконання 

батьками обов’язків по вихованню і навчанню дітей, порушення правил адміністративного 

нагляду, систематичне порушення правил полювання, заняття проституцією тощо
41

. 

Залежно від наявності шкідливих наслідків розрізняють: 

- матеріальні склади адміністративних правопорушень (коли такі наслідки 

передбачаються, – наприклад, дрібне розкрадання, потрава посівів тощо); 

- формальні склади правопорушень (коли такі наслідки не передбачаються – 

наприклад, дрібне хуліганство, злісна непокора тощо). 

Більшості адміністративних проступків властиві формальні склади. 

Під час кваліфікації матеріальних складів повинен чітко простежуватись причинний 

зв’язок між протиправним діянням та наявними шкідливими наслідками. 

В окремих випадках їх розмір служить критерієм для кваліфікації того чи іншого 

протиправного діяння як адміністративного проступку (наприклад, при розкраданні, 

порушенні валютних правил, зберіганні наркотичних засобів, спекуляції тощо). 

Серед ознак об’єктивної сторони окремих правопорушень законодавець нерідко вказує на 

ознаку ―іншої особи‖ (наприклад, злісна непокора вимозі працівника міліції, приставання 
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до іноземних громадян, доведення неповнолітніх до стану сп’яніння тощо). 

Інколи окремі правові ознаки об’єктивної сторони включаються законодавцем 

безпосередньо в конструкцію тієї чи іншої правової норми і набувають кваліфікуючого 

значення. Це ознаки, які стосуються: 

6) часу вчинення правопорушення (наприклад, порушення тільки у нічний час, 

полювання у заборонені строки); 

7) місця його вчинення (наприклад, поява в громадських місцях у п’яному 

вигляді, розпивання спиртних напоїв на виробництві, полювання в заборонених місцях); 

8) умов (наприклад, порушення певних санітарно-карантинних, технічних, 

природних умов, створення умов для проведення масових заходів з порушенням 

установленого порядку); 

9) способів (наприклад, жорстоке поводження з тваринами, злісна непокора, 

злісне ухилення від явки в суд); 

10) засобів учинення правопорушення (наприклад, транспортних засобів, 

заборонених знарядь полювання тощо). 

У чинному законодавстві України про адміністративну відповідальність нічого спеціально 

не вказується стосовно замаху на адміністративне правопорушення, а також щодо 

співучасті у ньому. 

На практиці ж до відповідальності за окремі адміністративні правопорушення винні особи 

нерідко притягуються вже на стадії замаху (наприклад, у разі спроби провезення заборонених 

предметів або вантажів повітряним транспортом, незаконного вивезення за межі України 

промислових товарів або продуктів харчування тощо). Деякі статті Кодексу спеціально 

установлюють відповідальність за організацію правопорушення (наприклад, за організацію 

азартних ігор – ч. 3 ст. 181 КУпАП, за організацію незаконних мітингів або вуличних походів 

– ч. 2 ст. 181 КУпАП та ін.). 

Суб’єктами адміністративних правопорушень можуть бути деліктоздатні фізичні та 

юридичні особи, що скоїли ті чи інші правопорушення. 

Фізичні особи в такій якості – це осудні особи, що досягли 16-річного віку, громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства. 

Законодавець не дає поняття осудності, але воно зрозуміле за визначеним поняттям 

неосудності. Згідно зі ст. 20 КупАП, не підлягає адміністративній відповідальності особа, 

яка під час учинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не 

могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, 



тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. До 

них також можна віднести: 

– іноземців – осіб, які перебувають в Україні за приватними візами, у комерційних 

справах, співвласники спільних підприємств, студенти, туристи. Питання про 

відповідальність іноземців, що мають дипломатичний імунітет, за адміністративні 

порушення вирішується дипломатичним шляхом (Віденська конвенція 1969 р.). За окремі 

проступки іноземці і особи без громадянства не можуть бути притягнуті до 

адміністративної відповідальності. Це порушення правил користування суспільними 

фондами, нехтування загальним військовим обов’язком; 

– посадових осіб, оскільки їх службовим обов’язком може бути виконання 

(дотримання) певних загальнообов’язкових правил (санітарних, протипожежних, 

паспортних); 

– неповнолітніх (особи віком від 16 до 18 років). Відповідальність цих суб’єктів 

може наставати з досягненням 16-річного віку до моменту вчинення проступку (а не на 

момент притягнення до відповідальності за нього). Причому, якщо вік від 16 до 18 років, 

справи розглядаються в місцевих судах. 

– військовослужбовців, призваних на збори військовозобов’язаних, осіб рядового 

та начальницького складів органів внутрішніх справ, а також інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів; 

– батьків або осіб, які їх замінюють; 

– народних депутатів, стосовно яких законодавством передбачено депутатський 

імунітет від адміністративної відповідальності. За своєю суттю цей імунітет є 

процесуальним, оскільки поширюється лише на адміністративні проступки, що 

розглядаються у судовому порядку. До того ж він обмежений територіально – діє на 

території місцевої ради. Давання згоди радою згідно з поданням прокурора на 

притягнення депутата до адміністративної відповідальності робить останнього 

деліктоздатним. 

Не допускається також затримання з доставленням чи застосування адміністративних стягнень 

щодо судді при виконанні ним обов’язків у суді. 

– окремих спеціалістів – особи,  що виконують професійну діяльність або взагалі 

заміняти у суспільній праці. Серед таких працівники транспорту, торгівлі, сільського 

господарства, землекористувачі, мисливці, особи, відповідальні за експлуатацію 

розмножувальної техніки. 

Суб’єкти відповідальності – фізичні особи мають певні індивідуальні характеристики, які 



можна поділити на загальні, властиві всім суб’єктам ( він, осудність) та соціальні, що 

визначають індивідуальну характеристику суб’єкта, особливості його соціального, 

фізичного, професійного, службового, статевого статусу, родинні зв’язки, відношення до 

власності, до військової служби, ймовірну колишню протиправну поведінку. Ці та інші 

ознаки  на кваліфікацію правопорушення не впливають, але можуть послужити 

підставами для заміни адміністративної відповідальності дисциплінарною. Вплинути на 

звільнення винної особи від застосування деяких адміністративних покарань тощо. 

Серед загальних суб’єктів виділяють і так звані спеціальні суб’єкти (ті, яким властиві 

певні особливості щодо вчинення тих чи інших осіб) залежно від специфіки їх 

професійних та трудових обов’язків, стану здоров’я тощо (це водії, експерти, вагітні 

жінки, інваліди та інші). 

Суб’єктивна сторона адміністративного проступку проявляється у винуватості: 

внутрішнього, психічного ставлення осудного дієздатного суб’єкта до вчиненого ним 

правопорушення та його шкідливих наслідків. 

Вина створює так званий внутрішній психологічний чинник проступку, є обов’язковою 

умовою адміністративної відповідальності: особа, визнана винною. 

Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення включає ознаки, які 

характеризують: 

– вину (основна, обов’язкова ознака суб’єктивної сторони); 

– мотив та мету (факультативні ознаки суб’єктивної сторони). 

Адміністративне правопорушення визначається вчиненим умисно, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її 

шкідливі наслідки і бажала або свідомо допускала настання цих наслідків. 

Адміністративне правопорушення визначається через необережність, коли особа, яка його 

вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї протиправної дії чи 

бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала 

можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. 

Аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення свідчить про те, що в 

диспозиціях правових норм рідко безпосередньо вказується на форму вини. Тобто форма 

вини в таких випадках на кваліфікацію скоєного, як правило, не впливає, тому що вона не 

є конструктивною ознакою того чи іншого складу правопорушення. 

Лише в окремих випадках законодавець безпосередньо визначає форму вини (наприклад, 

зіпсування паспорта чи втрата його з необережності – ст. 198 КУпАП). 



Відомо, що намір буває прямий або побічний (непрямий). Спрямованість волі суб’єкта 

правопорушення визначається через його бажання або свідоме допускання настання 

шкідливих наслідків. Якщо наявне бажання, у тому числі свідоме прагнення щодо 

досягнення мети протиправного діяння, то мова може йти про прямий намір. Просте ж 

свідоме допускання настання шкідливих наслідків правопорушення свідчить про побічний 

намір
42

. 

Самовпевненість як вид необережної вини полягає в передбаченні можливості настання 

шкідливих наслідків протиправного діяння та легковажному розрахунку на запобігання 

йому. 

Недбалість як вид необережної вини характеризується тим, що винна особа не 

передбачила шкідливих наслідків своєї протиправної дії, хоч повинна була і могла їх 

передбачити. 

На мету як ознаку суб’єктивної сторони також здебільшого безпосередньо не вказується в 

нормах права. Лише в конструкціях окремих статей КУпАП виділяється ця ознака. Це, 

наприклад, самовільне використання транспортних засобів (ст. 132 КУпАП), незаконні 

придбання або зберігання наркотичних засобів (ст. 44 КУпАП), виготовлення самогону 

без мети збуту (ст. 176 КУпАП). 

Настрій, емоції, спонукання та інші подібні психічні чинники, що супроводжують 

протиправний учинок, у коло конструктивних ознак тих чи інших складів адміністративних 

правопорушень, як правило, не включаються, проте в окремих випадках можуть мати 

юридичне значення: 

– місця його вчинення (наприклад, поява в громадських місцях у п’яному вигляді, 

розпивання спиртних напоїв на виробництві, полювання в заборонених місцях); 

– умов (наприклад, порушення певних санітарних, карантинних, технічних, 

природних умов, створення умов для проведення масових заходів, з порушенням 

установленого порядку); 

– способів (наприклад, жорстоке поводження з тваринами, злісна непокора, злісне 

ухилення від явки в суд); 

– засобів учинення правопорушень (наприклад, транспортних засобів, заборонених 
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знарядь полювання, наркотичних засобів тощо). 

У чинному законодавстві України про адміністративну відповідальність нічого спеціально 

не вказується стосовно замаху на адміністративне правопорушення, а також щодо 

співучасті у ньому. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, з юридичного погляду проаналізовано об’єкт, об’єктивну 

сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону адміністративного правопорушення, 

тобто те, що у своїй сукупності становить склад адміністративного 

правопорушення. 

 

 



ІІІ. Відокремлення адміністративних правопорушень 

від злочинів і дисциплінарних проступків 

 

Розмежування злочинів, адміністративних і дисциплінарних 

правопорушень має не лише теоретичне (навчальне, пізнавальне), а й велике 

практичне значення. 

Правильне вирішення цього питання у кожному конкретному випадку є 

принциповим, оскільки прямо пов'язане з визначенням засобів і форм 

державного впливу. Цілком очевидно, що якщо особа за здійснення 

адміністративного правопорушення буде притягнута до кримінальної 

відповідальності, чи навпаки, за вчинення злочину – до адміністративної, – 

іміджу правової системи буде завдано шкоди. 

Принципові основи розв'язання проблеми відмежування 

адміністративних правопорушень від злочинів містяться в ст. 9 КУпАП і ст. 

11 КК України. 

Частина 2 ст. 9 КУпАП визначає, що адміністративна відповідальність 

за правопорушення, передбачені даним кодексом, настає лише в тому 

випадку, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть кримінальної 

відповідальності
43

. 

Частина 2 ст. 11 КК вказує на найбільш загальний критерій 

відмежування проступків від злочинів – несуттєвість діянь. Тут слід 

зауважити, що несуттєвість (мала суспільна небезпека) діяння являє собою 

властивість не однієї, а всіх сторін складу правопорушення. Запитання, чи є 

діяння несуттєвим, вирішується з урахуванням усіх його суб'єктивних і 

об'єктивних ознак (завданих збитків, місця, способу, засобів, характеру 
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провини, мотиву, мети, особливих якостей суб'єкта тощо). 

Отже, найголовнішим критерієм розмежування адміністративних 

правопорушень є ступінь суспільної небезпеки. Керуючись саме цим 

критерієм, законодавець відносить одні діяння до проступків, інші – до 

злочинів і включає їх склад до відповідних кодексів. 

Викладене дозволяє назвати й першу ознаку, за якою розмежовують 

злочини й адміністративні проступки. Цією ознакою буде введення складу 

правопорушення або в Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

або в Кримінальний кодекс. 

Злочин – це діяння, передбачене кримінальним законом. 

Адміністративний проступок – діяння, передбачене нормою 

адміністративного права. Склад будь-якого злочину може бути встановлений 

лише законом. Склад адміністративних проступків – як законами, так і 

підзаконними актами. Так, Положення про обласну, Київську, 

Севастопольську міську державні адміністрації надає цим органам державної 

виконавчої влади повноваження затверджувати правила, за порушення яких 

передбачена адміністративна відповідальність, ст. 152 (порушення правил 

благоустрою), ст. 159 (порушення правил торгівлі на ринках), ст. 182 

(порушення тиші в громадських місцях) КУпАП України. 

Це друга характерна ознака. 

Третя характерна ознака полягає в тому, що за скоєння 

адміністративних правопорушень і злочинів установлені різні за юридичною 

природою, характером утрат, які зазнає правопорушник, важкості наслідків 

заходи державного примусу. 

За скоєння адміністративних правопорушень передбачені 

адміністративні стягнення. Ст. 24 КУпАП до них відносить: попередження;  

штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом правопорушення; конфіскація предмета, який став 



знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом правопорушення; 

позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування 

транспортними засобами, права полювання); виправні роботи; 

адміністративний арешт; видворення іноземців та осіб без громадянства за 

межі України. 

За скоєння кримінальних злочинів передбачені покарання. До них ст. 51 

КК, зокрема, відносить: арешт; обмеження волі; позбавлення волі на певний 

строк; довічне позбавлення волі, позбавлення волі, штраф тощо. 

Згідно зі ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою 

відповідальності і застосовується з метою виховання правопорушника і 

попередження правопорушень. Тому заборонні норми КУпАП 

сформульовані таким чином, що карається саме правопорушення, а не винна 

особа, до якої застосовується покарання. 

Згідно зі ст. 50 КК, покарання – це, перш за все, кара за вчинений злочин. Покарання 

виступає як засіб для досягнення виправної і превентивної мети покарання. Покарання 

тягне за собою судимість. 

Четверта характерна ознака полягає в тому, що кримінальні справи 

розглядають тільки суди, і лише суд визначає і призначає те чи інше 

покарання за злочин. Право розглядати адміністративні справи КУпАП надає 

понад 30 суб'єктам (статті 218–244). 

П'ята характерна ознака полягає в пріоритеті кримінальної 

відповідальності. 

Одне й те саме діяння не може бути одночасно і злочином, і 

адміністративним проступком. У ч. 2 ст. 9 КУпАП чітко встановлено, що 

адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим 

Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою 

відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності. 

Однак правоохоронна практика свідчить, що досягти ідеально 



диференційованого підходу до розмежування злочину й адміністративного 

проступку неможливо. Тому законодавець установлює пріоритет 

кримінальної відповідальності: якщо діяння містить ознаки й злочину, й 

проступку, воно визнається злочином, а винний притягається до більш 

суворої відповідальності. Накласти на нього за те саме діяння й 

адміністративне стягнення не можна. Разом з тим, притягнення особи до 

адміністративної відповідальності не перешкоджає порушенню за даним 

фактом кримінальної справи. Отже, адміністративне стягнення, накладене 

раніше за те саме діяння, повинне бути або відмінене, або враховане при 

обранні судом міри покарання
44

. 

Є правопорушення, які завжди кваліфікувалися і будуть 

кваліфікуватися як адміністративні проступки. Наприклад, безбілетний 

проїзд в автобусі, знищення межових знаків, торгівля у невстановлених 

місцях, недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату. У подібних 

ситуаціях перед правозастосовувачем навіть не виникає питання про 

розмежування проступку й злочину. 

Водночас відомо багато правопорушень, які залежно від ряду обставин 

можуть розглядатися або як проступок, або як злочин. У таких випадках, щоб 

полегшити розмежування складів проступків і злочинів, забезпечити 

правильне застосування санкцій, законодавець закріплює у складах конкретні 

ознаки: 

1) шкода, її істотний характер. Так, дрібне розкрадання державного або 

колективного майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати 

чи зловживання службовим становищем, якщо вартість викраденого не 

перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
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кваліфікується як адміністративне правопорушення – дрібне розкрадання 

(ст.51 КУпАП України), при перевищенні вказаного розміру – як таємне 

викрадення чужого майна (крадіжка) (ст.185 КК України). 

2) продовжуваність та систематичність протиправних діянь. Якщо дії, 

що вважаються дрібним хуліганством (ст. 173 КУпАП) – нецензурна лайка в 

громадських місцях, образливе чіпляння до громадян мають брутальний, 

продовжувальний у часі характер, то вони кваліфікуються як кримінально 

каране хуліганство (ст. 296 КК). Адміністративне правопорушення, 

передбачене ст. 181-1 КУпАП – заняття проституцією – кваліфікується як 

злочин, коли має систематичний характер (303 КК); 

3) спосіб учинення правопорушення: активний чи пасивний. Так під 

адміністративним проступком ―злісна непокора законному розпорядженню 

або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку, військовослужбовця‖ (ст. 185 КУпАП) слід розуміти 

відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторюваних 

розпоряджень чи вимог, пов’язаних з виконанням працівниками міліції, 

членами громадського формування з охорони громадського порядку, 

військовослужбовцями їх обов’язків з охорони громадського порядку. Злісна 

ж непокора, яка проявляється в активній протидії (фізичному опорі) 

здійсненню цими суб’єктами повноважень щодо охорони громадського 

порядку, кваліфікується як злочин, передбачений ст. 342 КК України; 

Значна подібність виявляється між адміністративними та 

дисциплінарними правопорушеннями. І ті й інші є незлочинними 

правопорушеннями. Їх розслідування, застосування санкцій за їх скоєння 

здійснюються в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. Ступінь 

суспільної небезпеки адміністративних і дисциплінарних правопорушень 

практично рівнозначний. Підтверджує дану обставину те, що особи, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, за адміністративні 

правопорушення несуть дисциплінарну відповідальність. 



Мають вони й інші схожі риси (винність, протиправність)
45

. 

Однак це різні правові явища. Суть відмінностей між ними у такому. 

По-перше, вони мають неоднакову правову природу й нормативну базу. 

Адміністративні проступки зафіксовані в законодавстві про адміністративні 

правопорушення, яке нині кодифіковане. Тут дано поняття адміністративного 

правопорушення, описані конкретні їх склади, встановлена підвідомчість, 

детально регламентуються процесуальні питання. 

Дисциплінарні ж проступки прямо або опосередковано називаються в 

нормативному матеріалі адміністративного, трудового, виправно-трудового 

та інших галузей права. Визначення дисциплінарного проступку є тільки в 

науковій літературі. Під ним розуміється протиправне порушення трудової 

або службової дисципліни. Опису конкретних складів дисциплінарних 

проступків, за досить рідкими винятками, наприклад прогулу (п. 4 ст. 40 

КЗпП) немає
46

. 

По-друге, суб'єктом дисциплінарного проступку є член трудового 

колективу (робітник, службовець), а суб'єктом контролю і примусу – 

керівник цього колективу. 

Суб'єктом адміністративного правопорушення є громадянин або 

посадова особа, у якого немає стійких організаційних зв'язків із суб'єктами 

контролю і примусу. 

По-третє, дисциплінарний проступок складається з порушення тих 

зв'язків, що покладені на особу як на члена трудового колективу й у зв'язку з 
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його роллю в цьому колективі. Тому дисциплінарна провина – завжди 

порушення наявної в організації дисципліни. 

Адміністративне ж правопорушення полягає в порушенні 

загальнообов'язкових правил, установлених для всіх громадян незалежно від 

того, де вони працюють і яку виконують роботу. Щоправда, у ряді випадків 

трудові й адміністративно-правові обов'язки можуть збігатися. Це стосується 

водіїв, робітників торгівлі тощо. У таких випадках скоєні ними порушення є 

одночасно дисциплінарними і адміністративними. 

По-четверте, за дисциплінарні проступки санкції до винного 

застосовуються керівником того колективу, членом якого є правопорушник 

(директором підприємства, ректором вузу, командиром частини), або 

вищестоящим начальником. За адміністративні правопорушення стягнення 

накладаються суб'єктом функціональної влади. 

По-п'яте, за дисциплінарні проступки накладаються дисциплінарні 

стягнення. Відповідно до ст. 147 КЗпП це догана і звільнення. Даний перелік 

стягнень не вичерпний. Частина 2 цієї ж статті визначає, що законодавством, 

статутами і положеннями про дисципліну можуть передбачатися й інші 

дисциплінарні стягнення. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

За адміністративні правопорушення накладаються адміністративні 

стягнення. Їхній перелік (також не вичерпний) міститься в ст. 24 КУпАП. 

Інші, крім перелічених у даній статті, адміністративні стягнення, на відміну 

від дисциплінарних, можуть бути встановлені винятково законодавчими 

актами. Відповідно до чинного законодавства (ст. 15 КУпАП) за 

адміністративне правопорушення може бути накладене дисциплінарне 

стягнення. 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Проведений в ході лекції розгляд адміністративного правопорушення 

як антисоціального явища, дозволило нам дійти певних висновків: 

Адміністративне правопорушення є антисоціальним (суспільно 

шкідливим, небезпечним), протиправним діянням, здійсненим 

деліктоздатною особою та за вчинення якого передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Ознаки правопорушення випливають із дефініції його поняття. Ними є: 

антигромадська спрямованість (антисоціальність); протиправність; свідомо-

вольовий характер; винність такого діяння; караність (юридична 

відповідальність за вчинення). 

Склад правопорушення є переважно доктринальною, а не 

законодавчою категорією. Думки вчених-правників щодо розуміння складу 

як системи (сукупності) об’єктивних і суб’єктивних ознак, наявність яких 

характеризує діяння як конкретне правопорушення, в цілому збігаються. Так, 

склад правопорушення включає об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 

суб’єктивну сторону. 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми доцільно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Варто звернути увагу на сучасне визначення 

поняття адміністративного правопорушення та його відмінність від поняття 

проступку і делікту. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити в ході самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Додатковому 

опрацюванню підлягає „корпус делікті‖, тобто юридичний склад 

адміністративного правопорушення. Окрему увагу слід приділити ключовим 

словам і поняттям та опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА №13 ― ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ.‖ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Поняття та види адміністративних стягнень за чинним 

законодавством. 

2. Характеристика окремих адміністративних стягнень. 

3. Види адміністративних стягнень за проектом Кодексу України про 

адміністративні проступки. 

4. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Головною метою лекції є: вивчення поняття адміністративного 

стягнення як міри відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення, розгляд системи адміністративних стягнень, особливостей 

їх накладення. 

 



ВСТУП 

 

Сьогоднішня лекція продовжує курс адміністративної відповідальності, 

як важливої складової сучасного предмету адміністративного права. Сьогодні 

заплановано розгляд адміністративних стягнень, як правових покарань за 

вчинення адміністративних правопорушень.  

Адміністративне стягнення - захід відповідальності, що застосовується 

з метою виховання особи, яка скоїла адміністративний проступок, а також 

попередження скоєння нових правопорушень як самим правопорушником, 

так і іншими особами. Адміністративне стягнення зазвичай знаходить свій 

прояв у моральному чи матеріальному впливі на правопорушника. Окремі 

види стягнень можуть одночасно поєднувати в собі моральне засудження, 

матеріальний вплив і тимчасове обмеження прав правопорушника. Зокрема, 

такі наслідки наступають за адміністративного арешту, позбавлення 

спеціальних прав і виправних робіт. 

Без належного вивчення питань лекції щодо адміністративних стягнень 

вам буде дуже важко засвоїти наступні теми курсу, зокрема особливої 

частини. Отже, налаштуйтеся на інтенсивну роботу протягом заняття. 



І. Поняття та види адміністративних стягнень  за чинним 

законодавством 

 

Сутність і мета адміністративного стягнення зафіксовані в ст. 23 

КУпАП. У ній підкреслюється, що адміністративне стягнення є мірою 

відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення стосовно додержання законів, а також 

запобігання вчиненню нових правопорушень. 

Ст. 24 КУпАП установлює такі види адміністративних стягнень: 

1) попередження;  

2) штраф;  

3) оплатне вилучення предмета;  

4) конфіскація предмета;  

5) позбавлення спеціального права; 

5-1) громадські роботи; 

6) виправні роботи;  

7) адміністративний арешт. 

До осіб, які не є громадянами України, може бути застосоване 

адміністративне видворення за межі України (ст. 24 КУпАП). 

Усі названі стягнення тісно пов'язані між собою й утворюють єдину 

систему. Їх насамперед об'єднує загальна мета: захист правопорядку, 

виховання осіб, що вчинили адміністративні проступки стосовно дотримання 

законів, а також попередження вчинення нових проступків як самими 

правопорушниками, так й іншими особами. 



Кожне стягнення є покаранням, мірою відповідальності, призначеної за 

проступки, а застосування будь-якого стягнення означає настання 

адміністративної відповідальності й тягне для винного несприятливі 

юридичні наслідки. 

Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавленні або 

обмеженні прав чи благ. За вчинений проступок громадянин або 

позбавляється якогось суб'єктивного права (права керування транспортним 

засобом тощо), тобто звужується його правоздатність, або на нього 

покладаються спеціальні обов'язки (сплата штрафу). 

Адміністративне стягнення заподіює винному певні страждання, 

обмеження. Проте покарання не є самоціллю, воно тільки необхідний засіб 

виховання і попередження правопорушень. Стягнення є запобіжним заходом 

стосовно вчинення нових правопорушень з боку винного (приватна превенція) і 

правопорушень з боку інших осіб (загальна превенція).  

Попередження правопорушень деякими покараннями відбуваються не 

тільки завдяки виховному впливу, й позбавленням правопорушника 

можливості знову порушити закон. 

Тому треба розрізняти заходи, що мають тільки виправно-виховний 

вплив (штраф, виправні роботи) і заходи, які нарівні з виправно-виховним 

впливом створюють умови, що виключають можливість учинення нових 

правопорушень (конфіскація, позбавлення прав). 

Адміністративні стягнення накладаються компетентними органами і 

посадовими особами шляхом видання спеціальних індивідуальних актів 

управління, що мають примусовий характер. Примусовий вплив повинен 

бути справедливим, відповідати характеру проступку й особи 

правопорушника. Його тяжкість залежить від тяжкості проступку. 

Перелік стягнень дано у ст. 24 КУпАП у суворо визначеному порядку: від 

менш суворих до більш суворих. Одначе така ситуація за певних умов є 



невиправданою. Наприклад, найбільша сума штрафу в адміністративному порядку 

(ч. 2 ст.164-5 КУпАП) визначена в розмірі до 5 тис. грн., тому навряд чи можна 

суворішими визнати виправні роботи і навіть адміністративний арешт.  

Кожне адміністративне стягнення містить правовідновний потенціал. З 

його застосуванням припиняється протиправний стан і відновлюються 

порушені проступком юридичні відносини. 

Система стягнень суворо формалізована: ними є тільки ті заходи 

примусового впливу, які законодавець визначив як адміністративні. Будь-які 

інші засоби примусу, навіть якщо вони подібні до стягнення за метою, 

змістом, назвою, до таких не належать.  

Таким чином адміністративні стягнення – це матеріалізований вияв 

адміністративної відповідальності як негативний правовий наслідок 

неправомірної поведінки особи, яка повинна відповісти за свій протиправний 

вчинок і понести за це відповідне покарання у вигляді певних несприятливих 

заходів морального, матеріального та фізичного впливу.  

Як загальний висновок можна зазначити, що адміністративні стягнення 

являють собою чітку систему заходів адміністративного примусу, 

розміщених в КУпАП, а також інших нормативних актах, котрі 

встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення. 

Перед тим як перейти до характеристики окремих адміністративних 

стягнень, необхідно визначити критерії поділу їх на види.  

Кожне з наведених у статті 24 КУпАП стягнень не рівнозначне іншому 

за об'єктом стягнення, усі вони не збігаються за обсягом і вагомістю впливу. 

Ця розмаїтість відбиває множинність об'єктів адміністративних 

правопорушень і засобів зазіхань на них, а також нерівномірний ступінь 

небезпеки правопорушень. 

За характером впливу стягнення поділяються на: 



1) особисті,  

2) майнові,  

3) особисто-майнові.  

Так, попередження й адміністративний арешт спрямовані 

безпосередньо на особу правопорушника. До майнових належать штраф, 

виправні роботи, вилучення і конфіскація предмета. Особисто-майновим 

стягненням є позбавлення спеціального права. Це стягнення в тому або 

іншому обсязі впливає на особистість через його майнові інтереси. 

Стягнення також можуть бути: 

1) разовими,  

2) одномоментними (конфіскація, попередження, штраф),  

3) тривалими, розтягнутими у часі (арешт, позбавлення прав, 

виправні роботи). 

Законодавець поділяє стягнення на основні й додаткові. Дане 

положення закріплене ст. 25 КУпАП. У ній ідеться про те, що оплатне 

вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і 

додаткові стягнення, а інші стягнення можуть бути тільки основними.  

За правопорушення може бути накладене одне основне або основне і 

додаткове стягнення. Додаткові стягнення не накладаються окремо, а 

приєднуються до основного. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Кожне адміністративне стягнення містить правовідновний потенціал. 

Його застосуванням здійснюється припинення протиправного стану і 

відновлення порушених проступком юридичних відносин. 



Так, треба відрізняти такі стягнення, як: адміністративний арешт (ст. 32), 

оплатне вилучення предмета (ст. 28) і конфіскацію предмета (ст. 29), 

позбавлення спеціального права (ст. 30) від таких заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, як 

адміністративне затримання (ст. 261), вилучення речей і документів (ст. 265), 

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами (ст. 266). 

 

 



ІІ. Характеристика окремих адміністративних стягнень 

 

За змістом адміністративні стягнення поділяються на: 

Попередження в діяльності органів адміністративної юрисдикції за 

важливістю посідає друге місце після штрафу. Аналіз застосованих судами 

адміністративних стягнень у 2002 році свідчить, що попередження було 

застосовано до 474 393 осіб, або 19,7 % від усіх притягнутих до 

адміністративної відповідальності, порівняно з 2001 роком – 11,5 %; а за 1 

півріччя 2003 року попередження застосовувалось до 328 138 осіб, або 24,5 

%. Такі дані свідчать про збільшення випадків застосування попередження як 

достатньо дієвого виду адміністративного стягнення. Попередження (ст. 26 

КУпАП) застосовується як самостійна міра покарання за вчинення незначних 

адміністративних порушень, а також щодо осіб, які вперше вчинили 

проступок і при цьому мають добрі характеристики. Зміст попередження як 

міри адміністративного стягнення полягає в офіційному, від імені держави, 

осудженні протиправного діяння органом адміністративної юрисдикції й у 

попередженні правопорушника про неприпустимість таких дій надалі. Воно 

розраховане на виховний ефект і не зачіпає ні майнових, ні інших прав 

порушника. 

Як і будь-яке інше стягнення, попередження потребує юридичного 

оформлення у вигляді винесення письмової постанови, що відповідає 

вимогам ст. 283 КУпАП. Поряд із цим законодавець передбачає можливість 

фіксації попередження в іншій установленій законом формі. Так, ст. 306 

КУпАП визначає, що за вчинення порушень, передбачених статтями 116, 

116-2, 117, 125, ч. 1 ст. 127 КУпАП, адміністративні стягнення у вигляді 

попередження на місці оформляються способом, установленим 

Міністерством внутрішніх справ або Міністерством транспорту. Однією з 

таких форм є ―Талон попереджень‖, у якому фіксуються порушення водіями 



транспортних засобів правил дорожнього руху. 

До попередження, як і до будь-якого основного стягнення, може бути 

приєднане додаткове стягнення, одначе, як показують результати вивчення 

порядку його застосування, попередження у більшості випадків 

застосовується самостійно. Усні попередження, які посадові особи роблять 

громадянам, не можуть розглядатися як стягнення. 

Попередження як адміністративне стягнення треба відрізняти від 

попередження – запобіжного заходу протиправного поводження. 

Суть попередження як запобіжного заходу полягає у тому, що 

порушнику роз'яснюють протиправний характер його дій, зобов'язують їх 

припинити, усунути допущені порушення і застерігають щодо можливості 

застосування більш суворих примусових заходів. Це провадиться письмово 

компетентним державним органом. Як слушно зазначає А.Т. Комзюк, 

одночасно може бути встановлений конкретний термін виконання обов'язку. 

Попередження про припинення протиправної поведінки провадиться, 

коли правопорушення ще не закінчене, з метою припинення протиправної 

поведінки й у встановлених законодавством випадках є обов'язковим першим 

примусовим заходом. 

Таким чином, даний запобіжний захід відрізняється від попередження 

як адміністративного стягнення тим, що стягнення накладається за певний 

проступок компетентним державним органом шляхом винесення спеціальної 

постанови. 

Попередження-стягнення необхідно також відрізняти від застереження 

як заходу впливу стосовно неповнолітніх (від 16 до 18 років), що 

застосовується в порядку ст. 24-1 КУпАП. 

Застереження як захід впливу щодо неповнолітніх застосовується на 

підставі постанови у відповідній справі про адміністративне 



правопорушення, що виноситься згідно зі ст. 284 КУпАП. Ця стаття 

визначає, що в справі про адміністративне правопорушення може бути 

винесена одна з трьох постанов:  

1) про накладення адміністративного стягнення;  

2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1;  

3) про закриття справи. 

Таким чином, застереження, винесене в порядку ст. 24-1, не є 

стягненням.  

Штраф – це грошове стягнення, що накладається на громадян і 

посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках та розмірі, 

установлених законодавством України (ст. 27 КУпАП). ―Вивчення місця 

санкцій … в системі юридичної відповідальності дає підстави зробити 

висновок, що види стягнень у вигляді штрафу – то є атрибут 

адміністративної відповідальності‖. Слово ―штраф‖ має давнє походження і в 

перекладі з німецького Strafe означає пеню, кару, грошове стягнення ―за вину 

чи проступок‖. Як справедливо зазначає Т.О. Коломоєць ―… сутність штрафу 

як виду адміністративного стягнення значно ширша й не полягає тільки в 

ущемленні винної особи‖. Це виключно грошове стягнення. Чинному 

законодавству про адміністративні правопорушення не відомі інші форми 

штрафу (скажімо, натуральний штраф). В адміністративно-юрисдикційній 

практиці штраф є домінуючим видом стягнення. Насамперед, це пояснюється 

тим, що він передбачений як єдиний або альтернативний захід за більшість 

адміністративних правопорушень. Адміністративний штраф – не 

відшкодувальне (компенсаційне) стягнення. За даною ознакою його слід 

відрізняти від цивільно-правового штрафу. Перше (адміністративний штраф) 

– це захід впливу на психіку і майновий стан правопорушника. Другий – 

компенсація матеріального збитку, заподіяного внаслідок договірних 

зобов’язань. Суттєво відрізняється штраф як міра покарання також від 



однойменної кримінально-правової санкції. Причому ця відмінність 

міститься не тільки у розмірі штрафу, але й у порядку його встановлення, 

застосування та цільового призначення. Так, адміністративний штраф – це 

основне стягнення, а кримінальний штраф може застосовуватися як основне, 

так і як додаткове покарання. Адміністративний штраф хоча й накладається в 

поєднанні з іншими (додатковими) видами стягнень, але не може 

застосовуватися як додаткове стягнення або заміна інших стягнень
47

. 

Штраф – найпоширеніше адміністративне стягнення, яке 

передбачається за більшість адміністративних правопорушень і 

застосовується майже у 80% порівняно із застосуванням інших 

адміністративних стягнень. Аналіз застосування судами адміністративних 

стягнень у 2002 році свідчить, що штраф був застосований до 1 742 084 осіб, 

або до 72,3 % [73,1 %] від усіх притягнутих до адміністративної 

відповідальності; У 1-му півріччі 2003 році штраф накладено на 916 939 осіб, 

що становить 68,5 % від усіх притягнутих до адміністративної 

відповідальності.   

Домінування штрафу в адміністративно-юрисдикційній практиці в 

літературі пояснюється, по-перше, поширеністю цієї санкції і, по-друге, 

можливістю оперативного і гнучкого його використання як засобу впливу на 

матеріальні інтереси правопорушника. Поширеність штрафу як 

адміністративного стягнення обумовила навіть проведення спеціальних 

наукових досліджень щодо його сутності, особливостей та ефективності. 

Штраф у наш час є виключно грошовим стягненням, у порушника 

вилучається певна сума у власність держави, тим самим справляється вплив 

на його майнові інтереси. У минулому в адміністративно-штрафній практиці 

використовувався також штраф у натуральній формі (зерном, картоплею). 
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За одиницю обчислення адміністративного штрафу прийнято 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Мінімальний розмір штрафу, 

передбачений за правопорушення – 0,1 неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян (ч. 1 ст. 127 КУпАП), максимальний – до 300 

неоподатковуваних мінімумів (ст. 164-5 КУпАП). У ст. 135 КУпАП 

установлено інший порядок визначення розміру штрафу за безквитковий 

проїзд – він накладається у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду в 

тому чи іншому виді міського транспорту. 

У статтях Особливої частини розділу II КУпАП частіш за все 

зазначається мінімальний і максимальний розмір (―від ... до ...‖), іноді визначено 

лише верхню межу штрафу (―в розмірі до...‖). Слід звернути увагу на зростання 

розмірів штрафу, який може накладатися в порядку адміністративного 

стягнення. Адже у наш час справа дійшла до того, що штрафи, передбачені за 

адміністративні проступки, у багатьох випадках перевищують штрафні санкції 

Кримінального кодексу (ч. 2 ст. 53 Кримінального кодексу України передбачає 

можливість застосування штрафу як кримінального покарання в розмірі від 30 

до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), тим самим 

нівелюється різниця між адміністративною і кримінальною відповідальністю, 

що, звичайно, неприпустимо
48

. 

Відомо, що розмір штрафу, встановлений законом і призначений 

юрисдикційним органом, повинен впливати на особу таким чином, щоб була 

досягнута мета даного стягнення, зазначена ст. 23 КУпАП. До того ж при 

його визначенні повинен враховуватись майновий стан винного. 

Невипадково закон вимагає, щоб під час накладення стягнення поряд з 

іншими чинниками враховувався і майновий стан порушника. Щоправда, 

легального тлумачення терміна ―майновий стан‖ немає. Певно, визначаючи 
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майновий стан, необхідно брати до уваги всі види прибутків, одержані 

порушником, членами його сім'ї, і встановити середній прибуток на кожного 

члена сім’ї, як це пропонує С.Л. Басов. При наявності таких даних (з 

урахуванням інших чинників, що повинні враховуватися під час накладення 

стягнень) посадова особа може застосовувати ефективні засоби впливу, що 

підвищують можливість досягнення поставленої мети стягнення. Як вважає 

М.Я. Саввін, одним з таких засобів впливу на осіб, що зловживають 

спиртними напоями або стоять на обліку як такі, є міри медичного або 

суспільного характеру. Базуючись на своїх дослідженнях, він звертає увагу 

на те, що посадові особи правоохоронних органів нерідко накладають 

штрафи на осіб, майновий стан яких такий, що накладені штрафні суми або 

не сплачуються у встановлений строк, або їх сплата негативно 

відображається на матеріальному стані сім'ї. Це стосується, наприклад, осіб, 

що зловживають спиртними напоями. У них, як правило, немає майна, що 

підлягає опису у разі невиконання постанови про накладення штрафу. З цієї 

причини серед алкоголіків має місце високий відсоток несплати штрафних 

сум, щодо них складається найбільша кількість актів про неспроможність. 

Проте, як свідчать результати дослідження, за появу в п’яному вигляді або 

розпивання спиртних напоїв у невстановлених місцях порушники частіш за 

все піддаються штрафу, у тому числі в підвищеному розмірі. До того ж, як 

слушно вважає Т.О. Коломоєць, адміністративні штрафи не повинні бути 

надто високими, оскільки надмірність їх розміру може спричинити шкідливі 

соціальні наслідки: якщо однаково караються адміністративні 

правопорушення і злочини, то у правопорушника зникає стимул 

утримуватись від скоєння більш небезпечних діянь. Непомірні 

адміністративні штрафи, до того ж, можуть викликати співчуття до 

покараних, породжувати невіру в справедливість закону. Водночас розміри 

адміністративних штрафів не повинні бути надто малими, оскільки тоді 

ефективність їх впливу є дуже низькою. 

Отже, враховуючи вказане вище, можна зробити висновок, що при 



накладенні посадовими особами адміністративно-юрисдикційних органів 

штрафів на правопорушників, передусім, треба враховувати такі фактори, як: 

тяжкість скоєного правопорушення (його суспільну небезпеку), майновий 

стан порушника, особу порушника та ін. Це слід робити з метою реального 

виконання постанов про накладення штрафів та досягнення цілі 

попередження скоєння правопорушень у подальшому. 

Оплатне вилучення. Аналіз застосованих судами адміністративних 

стягнень у 2002 році свідчить, що оплатне вилучення предмета, який став 

знаряддям учинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення, застосовувалося до 211 осіб (статті 121, 130, 193, ч. 1 ст. 

191 КУпАП), що становить 0,01 % від усієї кількості осіб, до яких 

застосовувались інші види стягнень. Слід зазначити, що у 2001 році 

коефіцієнт застосування цього виду стягнення був значно вищий і становив 

5,7%. Це пояснюється звуженням кола суб’єктів адміністративної 

юрисдикції, які були наділені правом застосування оплатного вилучення 

предметів, про що мова буде йти нижче. 

Оплатне вилучення (ст. 28 КУпАП) застосовується тільки щодо 

предметів, які стали знаряддям учинення або безпосереднього об'єкта 

адміністративного правопорушення. Воно полягає у примусовому вилученні 

предмета, його подальшій реалізації і передачі колишньому власнику 

вирученої суми з відрахуванням витрат на реалізацію. Фактично йдеться про 

примусову реалізацію майна, що перебувала в особистій власності 

правопорушника. Це стягнення може бути основним або додатковим. 

Оплатне вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів не може 

застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джерелом 

існування. Це стягнення міститься в санкціях статей 121-1, 130, 133, 166, 191, 

193 КУпАП. 

Мета оплатного вилучення – виключити володіння предметом, 

забороненим до використання або ж використовуваним з порушенням 



установлених правил. Ця міра більш м'яка, якщо порівняти з конфіскацією, і 

відрізняється від неї тим, що є оплатною. 

За цільовою спрямованістю дане стягнення відрізняється від такої міри, 

як реквізиція. Реквізиція – це вилучення державного майна у власника в 

державних або громадських інтересах з виплатою власнику вартості 

реквізованого майна. 

Так, ст. 68 Кодексу торговельного мореплавства України передбачає, 

що капітан судна у випадку, ―якщо всі життєві припаси, у тому числі 

незнижуваний запас продовольства, вичерпані, з метою загального розподілу 

має право провести реквізицію необхідної кількості продовольства, що є в 

розпорядженні осіб, які перебувають на судні, і реквізицію вантажу, що 

перебуває на судні і який може бути використаний для харчування. Про 

реквізицію складається акт. Вартість реквізованого продовольства та вантажу 

відшкодовується судновласником‖. 

Конфіскація. Аналіз застосованих судами адміністративних стягнень у 

2002 році свідчить, що конфіскація предмета, який став знаряддям учинення 

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, 

застосовувалась до 66 597 осіб або – 2,8 % від всієї кількості осіб, до яких 

застосовувались інші види стягнень; у 2001 році цей коефіцієнт становив 

5,7 %. Такий спад активності застосування цього стягнення пояснюється 

звуженням кола суб’єктів адміністративної юрисдикції, які були наділені 

правом застосування конфіскації як адміністративного стягнення, про що мова 

буде йти нижче. Відповідно до ст. 29 КУпАП конфіскація предмета, який став 

знаряддям учинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у 

власність держави. 

Дане стягнення застосовується, як правило, як додаткове стягнення 

(статті 46-1; 85; 133; 160; 162 КУпАП та ін.).  



Це не компенсаційний захід. Відшкодування майнового збитку не 

належить до цілей даного стягнення. Не пов’язана конфіскація і з 

задоволенням будь-яких державних або громадських інтересів. Її мета як 

адміністративного стягнення полягає в примусі особи до виконання 

покладених на неї обов’язків. 

Адміністративно-правова конфіскація завжди є спеціальною (має 

спеціальний характер). Це означає, що конфіскується не все майно і не будь-

які предмети. Конфіскація провадиться тільки щодо речей, безпосередньо 

пов'язаних із проступком і прямо названих у законі (рушниць та інших 

знарядь полювання, предметів спекуляції тощо). 

У ст. 29 КУпАП підкреслено, що конфіскувати можна лише предмет, 

який є в особистій власності порушника, якщо інше не передбачено 

законодавчими актами. Справа в тому, що конфісковувати річ, що не 

належить правопорушнику, означає покарати власника майна, який не 

вчинив правопорушення і не підлягає адміністративній відповідальності (на 

жаль, у практиці подібні випадки мають місце). Конфіскований предмет 

переходить з особистої власності у власність держави. 

Конфіскацію як адміністративне стягнення треба відрізняти, 

по-перше, від реквізиції;  

по-друге, від вилучення предметів як запобіжного заходу 

адміністративних правопорушень (ст.ст. 260, 265 КУпАП);  

по-третє, від вилучення як заходу попередження адміністративних 

правопорушень;  

по-четверте, від конфіскації як одного з додаткових покарань за 

вчинення злочинів; по-п'яте, від вилучення, що здійснюється в цивільно-

правовому порядку. 

Стаття 55 Закону ―Про власність‖ від 7 лютого 1991 р. визначає, що ―за 



обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійного лиха, аварій, 

епідемій, епізоотій майно в інтересах суспільства за рішенням органів 

державної влади може бути вилучено (реквізовано) у власника в порядку і на 

умовах, установлених законодавчими актами України з виплатою йому 

вартості майна‖. 

Вилучення предметів як запобіжна міра адміністративних 

правопорушень застосовується тільки у позасудовому порядку. Її підставою є 

статті 260 і 265 КУпАП, а також інші чинні нормативні акти. Застосовується 

вона посадовими особами органів, перелічених у статтях 234-1, 234-2, 262, 

264 КУпАП (органи державної податкової адміністрації, митного контролю, 

контрольно-ревізійної служби, МВС та ін.). Таке вилучення допускається 

щодо предметів, обіг яких обмежений (вони заборонені до продажу, носіння, 

перевезення, пересилки) або предметів, що можуть перебувати в обігу за 

умови дотримання встановлених правил. Наприклад, вилучення предметів, 

що переміщуються через митний кордон з порушенням митних правил. 

Так, відповідно до п. 22 ст. 11 Закону ―Про міліцію‖ від 20 грудня 

1990 р. її співробітникам надане право вилучати при необхідності зброю, 

боєприпаси, вибухові речовини і матеріали; відповідно до п. 9 ст. 5 Закону 

―Про захист прав споживачів‖ (у редакції від 15 грудня 1993 р.) робітники 

Державного комітету України у справах захисту прав споживачів мають 

право вилучати неякісні товари; робітникам митних органів надане право 

вилучати предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних 

правил (ст. 128 Митного кодексу України)
49

. 

Вилучення як запобіжна міра провадиться у зв'язку з реальним, а не 

можливим правопорушенням, проте покарання правопорушника не є її 

метою. Мета даної міри – припинення правопорушення. Вилучені в порядку 

                                           

49
 Про міліцію: Закон України від 2012.1990 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 



припинення правопорушення предмети зберігаються до розгляду 

адміністративної справи. Після розгляду справи щодо цих предметів 

приймається рішення або про їх конфіскацію, або повернення власнику, або 

про їх оплатне вилучення. 

Вилучення з метою попередження правопорушень допускається щодо 

предметів, якими володіють на законних підставах, проте конкретні обставини 

дозволяють відповідним державним органам приймати рішення про їх 

вилучення в адміністративному порядку. Рішення про таке вилучення 

приймаються відповідно до чинного законодавства. Ця міра від інших видів 

вилучення відрізняється відсутністю зв'язку з конкретним правопорушенням. 

Вона має чисто превентивний характер і ставить за мету усунення умов, що 

можуть сприяти вчиненню правопорушення. 

Так, відповідно до п. 5 ст. 23 Закону ―Про правовий режим 

надзвичайного стану‖ органами, що здійснюють надзвичайний стан, може 

застосовуватися тимчасове вилучення в громадян зареєстрованої 

вогнепальної і холодної зброї. 

Конфіскація як одне з додаткових покарань за вчинення злочинів 

(стаття 59 КК) провадиться винятково за вироком суду, є додатковим 

покаранням за скоєний злочин, може поширюватися на все майно 

засудженого або його частину, незалежно від зв'язку предметів, що 

конфіскуються, із злочинним діянням. 

Необхідно звернути увагу на порядок застосування оплатного вилучення 

та конфіскації предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення, який зазнав змін. 

З прийняттям Закону України від 19 жовтня 2000 року ―Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів 

України ―Про державну виконавчу службу‖ та ―Про виконавче провадження‖ 

зазнав зміни порядок накладення оплатного вилучення та конфіскації 



предмета як адміністративних стягнень. Згідно зі змінами, внесеними у 

зв’язку з цим до КУпАП, зазнали змін і повноваження органів 

адміністративної юрисдикції щодо винесення постанов про накладення 

адміністративних стягнень у вигляді оплатного вилучення та конфіскації 

предмета. Так, відповідно до  ст. 28 і 29 КУпАП, рішення про оплатне 

вилучення та конфіскацію предмета, який став знаряддям учинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, приймає 

виключно суд. Відповідно до цього повноваження органів адміністративної 

юрисдикції, яким було надано право застосовувати ці види стягнень, 

перейшли до суду. Передача вищевказаних повноважень зумовлена 

положеннями ст. 41 Конституції України, в якій закріплено, що конфіскація 

майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі і 

порядку, що встановлені Законом, тобто КУпАП. Е.С. Герасименко, у зв’язку 

з цим, зазначає, що відповідно до ст. 41 Конституції України вилучення 

майна, що є власністю громадянина, може здійснюватись лише за рішенням 

суду, оскільки приватна власність є недоторканною, і мають бути досить 

обґрунтовані підстави для того, щоб особу було позбавлено її власності. 

Тому рішення про позбавлення права власності на певну річ (предмет) має 

приймати кваліфікований орган, яким у даному випадку може бути тільки 

суд. Підтримуючи рішення законодавця та думку вищевказаних авторів 

вважаємо, що зосередження юрисдикційних повноважень щодо застосування 

таких адміністративних стягнень, як оплатне вилучення та конфіскація 

предмета, який став знаряддям учинення або об’єктом адміністративного 

правопорушення, в судових органах стало істотним зрушенням стосовно 

прискорення процесу створення системи адміністративних судів, котрі 

повинні взяти на себе основну частину адміністративно-юрисдикційних 

повноважень у справах про адміністративні правопорушення.  

Позбавлення спеціальних прав (ст. 30 КУпАП). Позбавлення прав – це 

обмеження правосуб'єктності громадянина в адміністративному порядку за 

адміністративні проступки. Ця міра застосовується щодо тих суб'єктивних прав, 



які раніше були надані суб'єкту органами державного управління. Якщо 

громадянин неправильно використовує надане йому право, орган державного 

управління тимчасово позбавляє його цього права. 

Серед стягнень КУпАП називає тільки два види позбавлення 

спеціального права: права керування транспортними засобами (статті 108; 

116; 122; 123; 124; 130 та ін.) і права полювання (ст. 85). 

Аналіз застосування судами адміністративних стягнень за період 1997 

– 2000 рр. свідчить, що позбавлення права керування транспортними 

засобами було застосовано відповідно: у 1997 році до 147 тис. 291 особи; у 

1998 р. до 137 тис. 287 осіб; у 1999 р. до 116 тис. 109 осіб; у 2000 р. до 97 тис. 

431 особи. За даними 2002 року, такий вид адміністративного стягнення 

застосовувався до 51 933 осіб, що становить 2,2 %  від усіх видів 

застосованих адміністративних стягнень. Зменшення сфери застосування 

цього виду стягнення викликано застосуванням його альтернативи – 

адміністративного штрафу, що передбачено санкціями ст. 122-2, 123, 130 

КУпАП.  

Позбавлення права керування транспортним засобом – адміністративне 

стягнення, яке застосовується судом за грубе або систематичне порушення 

цих прав. У разі застосування цього стягнення мова йде про позбавлення 

спеціальних прав, що відрізняються від прав конституційних (ст.21 

Конституції України), які громадяни мають від народження або які 

виникають у результаті придбання дієздатності. Основна їх особливість 

полягає в тому, що вони персоніфіковані, тобто видаються у дозвільному 

порядку. Надається це право з висуненням до особи, якій воно надається, 

певних визначених законом вимог (наприклад, досягнення певного віку, 

відповідного стану здоров’я, знання правил дорожнього руху, навичок 

керування). Крім того, для отримання права на керування транспортними 

засобами необхідно скласти кваліфікаційний іспит та отримати відповідне 

свідоцтво. 



Позбавлення права керування транспортними засобами пов’язане з 

суттєвими обмеженнями: для водія-професіонала це заборона займатися 

протягом певного строку професійною діяльністю, а для водія-любителя – 

позбавлення можливості керувати власним транспортним засобом. Крім того, 

особа позбавляється права керування транспортними засобами всіх категорій. 

Являючи собою стягнення, воно водночас виконує завдання стосовно 

припинення протиправної діяльності, у ньому вдало сполучаються каральний 

і припинювальні моменти. Попереджувальне завдання воно вирішує не 

тільки шляхом виправлення та перевиховання правопорушника, а й через 

позбавлення його можливості знову скоювати аналогічні проступки. 

Позбавлення права керування транспортними засобами не може 

застосовуватися до осіб, які користуються цими засобами у зв’язку з 

інвалідністю, окрім випадків керування ним у стані сп’яніння, а також 

випадків невиконання вимоги працівника міліції щодо зупинення 

транспортного засобу, залишення ними місця дорожньо-транспортної 

пригоди, учасниками якої вони є, ухилення від проходження огляду на стан 

сп’яніння. 

Стосовно цього виду відповідальності можна запропонувати такі самі 

заходи, що й під час винесення постанов про застосування адміністративного 

штрафу. Фактично не враховувалась злісність дій правопорушника. 

Законодавець не зазначив принципів диференціації під час винесення 

постанови про накладення стягнення у вигляді позбавлення спеціального 

права. Санкції статей дають можливість суддям диференціювати 

відповідальність залежно від різних обставин. Однак ці обставини ніде не 

зазначені, та й фактично диференціація їх у повному обсязі не проводиться. 

У зв’язку з цим, ми підтримуємо думку В.В. Доненка, В.К. Колпакова 

про необхідність закріпити положення про те, що позбавлення спеціального 

права повинно стати як основною мірою покарання, так і додатковою 

(наприклад, застосовуватися разом зі штрафом, оплатним вилученням), але 



для цього слід внести зміни в адміністративне законодавство. Наприклад, 

якщо позбавлення спеціального права розцінюється як додаткове стягнення, 

його строки можуть становити від трьох до дванадцяти місяців, а якщо як 

основний вид стягнення, – то від одного до трьох років. Звідси й виникає 

необхідність установлення чітких критеріїв диференціації такого виду 

відповідальності. 

Громадські роботи (Стаття 30-1 КУпАП). Громадські роботи 

полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне  

правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних 

суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 

самоврядування. 

Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, 

міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до 

шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день. 

Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами 

першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та 

чоловікам, старше 60 років. 

Виправні роботи (ст. 31 КУпАП) – стягнення майнового характеру, що 

триває. Воно застосовується на термін від 15 днів до двох місяців із 

відбуванням за місцем постійної роботи винного і з відрахуванням до 20 

відсотків його заробітку в доход держави. 

Аналіз застосованих судами адміністративних стягнень у 2002 році 

свідчить, що виправні роботи застосовано до 1808 осіб, або 0,08 % від усієї 

кількості осіб, до яких було застосовано адміністративні стягнення; а в 2003 

році – до 702 осіб, або 0,05%. Якщо порівняти з 2001 роком, то частка 

застосування виправних робіт становила 0,2 %, що в 2–3 рази перевищує 

показники наступних 2002-2003 років. Це пояснюється неефективністю 

застосування виправних робіт та необхідністю винайдення альтернативи 



цьому виду адміністративного стягнення, про, що буде йти мова нижче. 

Виправні роботи призначаються районним (міським) судом (суддею). 

Дана санкція застосовується тільки до правопорушників, що мають постійну 

роботу. Вона не може застосовуватися до непрацездатних осіб (пенсіонерів 

за віком, інвалідів, до вагітних). Крім цього, відповідно до ст. 15 КУпАП, 

виправні роботи не можуть бути застосовані до військових, призваних на 

збори військовозобов'язаних, осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ. 

Дане стягнення застосовується за адміністративні правопорушення, що за 

ступенем громадської безпеки наближаються до злочинних діянь. Це дрібне 

розкрадання (ст. 51), ухиляння від відшкодування майнового збитку, 

заподіяного злочином (ст. 51-1), дрібне хуліганство (ст. 173), злісна непокора 

законному розпорядженню працівника міліції (ст. 185) та ін. 

Виправні роботи призначаються тільки як основне стягнення й 

відбуваються виключно за місцем постійної роботи правопорушника. 

Відрахування здійснюються із заробітку за основним місцем роботи, за 

сумісництвом, гонорарів, одержуваних за договорами і трудовими угодами. 

Вони не допускаються з пенсій, грошової допомоги, виплат одноразового 

характеру. 

Крім відрахувань грошових сум у доход держави, виправні роботи 

припускають ще ряд правообмежень майнового і трудового характеру. Так, у 

період відбування виправних робіт забороняється надання чергової відпустки, 

час їх відбування не зараховується у виробничий стаж, не допускається 

звільнення з роботи за власним бажанням, крім окремих випадків (перехід на 

роботу з кращими умовами праці, на роботу з фаху тощо). 

У всіх випадках виправні роботи встановлюються законодавцем у 

рамках альтернативних санкцій. 

Відходячи від характеристики виправних робіт, слід звернути увагу на 



доцільність існування такого виду адміністративного стягнення.  

В адміністративно-правовій літературі давно порушується питання про 

доцільність існування такого адміністративного стягнення, як виправні роботи. 

Так, Е.С. Герасименко зазначає, що, внаслідок змін у соціально-економічному 

житті, стягнення у вигляді виправних робіт втратило свій каральний зміст, тому 

його слід було б замінити примусовими роботами на користь суспільства 

(примусові громадські роботи), які б відбувалися безоплатно поза місцем 

роботи. У нещодавно прийнятому Кодексі Російської Федерації про 

адміністративні правопорушення адміністративне стягнення у вигляді 

виправних робіт не передбачено. Основною мотивацією при цьому було те, що 

виправні роботи є по суті штрафом у розстрочку. Т.О. Коломоєць та ряд інших 

авторів висловлюють думку про доцільність існування поряд з виправними 

роботами такого адміністративного стягнення, як примусові громадські роботи. 

Доцільність існування такого адміністративного стягнення, як примусові 

громадські роботи (поряд з виправними роботами), підтверджують автори та 

розробники проекту Кодексу України про адміністративні проступки
50

.  

Адміністративний арешт (ст. 32 КУпАП). Даний захід відповідальності 

встановлено за адміністративні правопорушення, що за ступенем громадської 

безпеки наближається до злочинів. Він є найбільш суворим з усіх видів 

адміністративних стягнень. Тому законодавець прямо зазначає, що 

адміністративний арешт застосовується лише у виняткових випадках за 

окремі види адміністративних правопорушень. Цією ж обставиною 

пояснюється використання цього стягнення тільки в альтернативних 

санкціях. 

Аналіз застосованих судами адміністративних стягнень свідчить, що у 

2002 р. адміністративний арешт застосовано до 128 917 осіб, або 5,3 % від 

осіб, до яких були застосовані інші види адміністративних стягнень, 
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порівняно з 12 % – за 2001 рік; в 1-му півріччі 2003 року адміністративний 

арешт було застосовано до 67 351 особи, що становить 5 % від усіх осіб, до 

яких застосовувались адміністративні стягнення [5,9 %]. Зменшення 

кількості притягнутих до адміністративної відповідальності у вигляді арешту 

спричинено певними проблемами щодо практичної реалізації даного 

стягнення.  

Призначається адміністративний арешт тільки судом (суддею) на 

термін до 15 діб. Його не застосовують до вагітних жінок, жінок, що мають 

дітей віком до 12 років, осіб, які не досягли 18 років, інвалідів 1 і 2-ої груп 

(ст. 32), а також військовослужбовців, призваних на збори 

військовозобов'язаних, осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ (ст. 15). 

Винятковість адміністративного арешту означає, що можливість 

застосування до правопорушника альтернативних заходів впливу старанно 

вивчена і визнана недоцільною. У цьому зв'язку характерними є санкції ст. 

173 ―Дрібне хуліганство‖; ст. 178 ―Розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях і поява у громадських місцях у п'яному вигляді‖; ст. 185 

―Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку, 

військовослужбовцям; ст. 185-1 ―Порушення порядку організації і 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій‖. У них 

підкреслюється, що такі проступки тягнуть адміністративний арешт лише у 

тих випадках, коли з урахуванням обставин справи й особи правопорушника 

застосування до нього інших заходів впливу визнається недостатнім
51

. 

Адміністративний арешт застосовується у виняткових випадках і 

тільки до визначеної категорії осіб. Наприклад, арешт не застосовується до 
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вагітних жінок, жінок, які мають дітей у віці до дванадцяти років, до осіб, які 

не досягли вісімнадцятирічного віку, до інвалідів першої і другої груп, до 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС. Якісна 

своєрідність адміністративного арешту пов'язана з характером і обсягом 

визначених, властивих саме йому правообмежень. Основним проявом 

сутності цього виду стягнення є пов’язана зі спеціальним режимом ізоляція 

порушників у спеціальних, визначених органами внутрішніх справ, місцях. 

Такими місцями є спеціальні приймальники для адміністративно 

арештованих, а в тих місцях, де створення спецприймальників не доцільне, 

особи, до яких застосований адміністративний арешт, утримуються в 

ізоляторах для тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб 

(далі – ІТТ). 

Ізоляція порушників у той же час не вичерпує змісту адміністративного 

арешту. Адміністративно арештовані водночас із застосуванням до них у 

процесі реалізації стягнення короткострокового позбавлення волі залучаються 

до суспільно корисної праці (використовуються на фізичних роботах), що 

виступає як один із засобів досягнення мети стягнення. 

Нормативні акти МВС України, крім того, передбачають ще й 

проведення виховної роботи з особами, що відбувають адміністративний арешт. 

Отже, основними засобами досягнення мети адміністративного арешту, 

як це очевидно з аналізу законодавчих актів, є: режим відбування стягнення, 

суспільно корисна праця і виховна робота. 

Видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства. 

Законодавством України, насамперед ч. 4 ст. 24 КУпАП, видворення за 

межі України іноземців та осіб без громадянства (далі – ОБГ) закріплено як вид 

адміністративного стягнення. Хоча видворення за межі України не передбачено 

ні однією санкцією статей Особливої частини Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Водночас в ч. 2 ст. 24 цього Кодексу 



зазначено, що законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених 

у цій статті, види адміністративних стягнень.  

Аналіз застосованих судами адміністративних стягнень свідчить, що у 

2001 році було видворено за межі України 14207 осіб, з них – під конвоєм – 

350 осіб, а вже у 2002 році – 15136 осіб, з них – під конвоєм – 2318 осіб. Тому 

актуальною є проблема правового забезпечення такого адміністративного 

стягнення, як видворення іноземців за межі України. 

Іноземець може бути видворений за межі України в трьох випадках: 

1) якщо його дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України 

або охорони громадського порядку; 

2) якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних 

інтересів громадян України; 

3) якщо іноземець грубо порушив законодавство про правовий статус 

іноземців. 

Видворення іноземців як міра адміністративного стягнення 

застосовується за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки 

України. 

У разі ухвалення рішення про видворення іноземець зобов’язаний 

покинути територію України в терміни, зазначені у цьому рішенні. Якщо 

іноземець ухиляється від виконання такого рішення, то він підлягає 

затриманню і примусовому виселенню, проте для цього необхідна санкція 

прокурора. Затримання для примусового виселення допускається тільки на 

термін, необхідний для практичної реалізації даного рішення. 

Рішення про видворення іноземця може бути оскаржене в судовому 

порядку. Оскарження не припиняє виконання рішення про видворення. 

Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ. 



 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, адміністративні стягнення підлягають класифікації за 

різними ознаками, що дозволяє глибше пізнати їх природу, відокремити їх 

одне від одного, з метою наближення до кожної конкретної правової ситуації. 

Також слід зазначити, що перелік адміністративних стягнень, які 

містяться в ст. 24 КУпАП не є вичерпним. Частина 3 даної статті передбачає, 

що законодавчими актами можуть встановлюватися й інші види 

адміністративних стягнень, про які буде йти мова в наступному підрозділі 

даного розділу роботи. 

 

 



ІІІ. Види адміністративних стягнень за проектом  

Кодексу України про адміністративні проступки 

 

Відповідно до ст. 7 проекту Кодексу України про адміністративні 

проступки (далі – Проект) суб`єктами адміністративного проступку є, поряд з 

фізичними особами – громадянами України, і юридичні особи та об’єднання 

громадян.  

Окремо в ст. 11 Проекту визначено особливості адміністративної 

відповідальності юридичних осіб. Так, юридична особа є суб’єктом 

адміністративної відповідальності, якщо до моменту вчинення 

адміністративного проступку вона зареєстрована у встановленому законом 

порядку. Юридична особа підлягає адміністративній відповідальності за 

вчинення адміністративного проступку у випадках, передбачених статтями 

Особливої частини цього Кодексу. Юридична особа визнається винною у 

вчиненні адміністративного проступку, якщо проступок учинений у її 

інтересах будь-якою посадовою особою, яка діяла особисто або як 

представник того чи іншого органу юридичної особи та яка обіймає керівну 

посаду у цій юридичній особі, із використанням представницьких 

повноважень юридичної особи; чи повноважень приймати рішення від імені 

юридичної особи; чи повноважень здійснювати контроль за діяльністю 

юридичної особи
52

.  

Стаття 23 Проекту визначає повний перелік адміністративних стягнень 

які застосовуються за вчинення правопорушення, не розділяючи їх на ті, що 

застосовуються до фізичних осіб, і ті, що застосовуються до юридичних осіб. 
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Одначе аналіз змісту цих адміністративних стягнень дає змогу виділити 

серед них ті, що застосовуються виключно до юридичних осіб: 

1) до юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності: 

позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю; 

анулювання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності; 

анулювання сертифіката (свідоцтва);  

2) до юридичних осіб – об’єднань громадян: тимчасова заборона 

(зупинення) окремих видів діяльності об’єднання громадян; тимчасова 

заборона всієї діяльності об’єднання громадян; заборона політичної партії; 

примусовий розпуск (ліквідація) об’єднання громадян.  

Розглянемо сутність цих адміністративних стягнень. 

Стаття 30 Проекту. ―Позбавлення права займати певні посади або 

займатися певною діяльністю‖. 

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною 

діяльністю (балотуватися у депутати або на виборні посади в органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування тощо) застосовується 

на строк до двох років як основне або додаткове адміністративне стягнення. 

Це стягнення може бути призначене у випадках, коли за характером 

учинених особою адміністративних проступків або у разі заняття певною 

діяльністю суд визнає неможливим збереження за нею права займати певні 

посади або займатися певною діяльністю.  

Згідно з приміткою до цієї статті, поняття позбавлення права займати 

певні посади або займатися певною діяльністю включає, зокрема, усунення 

особи від виконання функцій держави, яке полягає у достроковому 

припиненні державної служби, а так само звільнення з військової служби 

військової посадової особи.  

Стаття 35. ―Анулювання ліцензії на провадження певного виду 



господарської діяльності, анулювання сертифіката (свідоцтва)‖.  

Анулювання ліцензії на провадження певного виду господарської 

діяльності, анулювання сертифіката (свідоцтва) як адміністративне стягнення 

полягає в позбавленні права юридичної чи фізичної особи – суб`єкта 

підприємницької діяльності здійснювати певний вид господарської 

діяльності у випадках, визначених цим Кодексом.  

Окремо слід спинитися на адміністративних стягненнях, які можуть 

застосовуватись до об’єднань громадян. 

Стаття 36. ―Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності 

об`єднання громадян‖.  

Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності об`єднання 

громадян як адміністративне стягнення може бути застосовано судом на 

строк до трьох місяців і полягає в тимчасовому позбавленні права на 

здійснення окремих видів діяльності у випадках, визначених цим Кодексом.  

Стаття 37. ―Тимчасова заборона всієї діяльності об’єднання громадян‖. 

Тимчасова заборона всієї діяльності об`єднання громадян як 

адміністративне стягнення може бути застосоване судом на строк до шести 

місяців і полягає в позбавленні об’єднання громадян або політичної партії права 

здійснювати діяльність у випадках, визначених цим Кодексом.  

Найбільш суттєвими адміністративними стягненнями, які можуть бути 

застосовані до об’єднань громадян, є примусовий розпуск (ліквідація) 

об`єднання громадян та заборона політичної партії. Відповідно до ст. 39 

Проекту, примусовий розпуск (ліквідація) об`єднання громадян як 

адміністративне стягнення може застосовуватися судом за поданням 

легалізуючого органу або прокурора у випадках, визначених цим Кодексом. 

Принагідно зазначити, що таке стягнення може бути застосоване за грубе 

порушення статутних цілей діяльності об’єднання, визначених у ст. 4 Закону 



України ―Про об’єднання громадян‖, а саме: зміна шляхом насильства 

конституційного ладу й територіальної цілісності держави; підрив безпеки у 

формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропагування війни, 

жорстокості, насильства; розпалювання національного і релігійного 

розбрату; створення незаконних воєнізованих формувань; обмеження 

загальновизнаних прав людини.  

Відповідно до ст. 38 Проекту, заборона політичної партії як 

адміністративне стягнення може бути застосовано судом і полягає в 

позбавленні політичної партії права здійснювати діяльність у випадках, 

визначених цим Кодексом. Заборона політичної партії є одним із шляхів 

припинення її діяльності. Вона здійснюється в судовому порядку у разі 

порушення вимог, установлених Конституцією України, Законом України 

―Про політичні партії в Україні‖ від 5 квітня 2001 року. Юридичною основою 

розгляду такої справи в суді є подання Міністерства юстиції України чи 

Генерального прокурора України. Заборона діяльності політичної партії тягне 

за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, 

обласних, міських, районних організацій політичних партій, її первинних 

осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом партії, 

припинення членства в політичній партії.  

Застосування такого адміністративного стягнення як заборона 

політичної партії є дієвим механізмом, який надасть можливість здійснювати 

контроль за законністю їх діяльності. Особливої актуальності це питання 

набуває в процесі реалізації виборчого процесу в Україні, коли окремі 

політичні партії, що беруть участь у виборах, дбаючи про свої власні, а іноді 

й корисні інтереси, систематично вдаються до грубих порушень тих норм 

законодавства, які вони в силу своєї діяльності повинні охороняти.   

У той же час, відповідно до Проекту, найбільш поширеним видом 

адміністративного стягнення залишається штраф. Адміністративний штраф 

застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб. Відмінними є лише 



його розміри, визначені в санкціях відповідних статей Особливої частини 

Проекту. Про поширеність штрафу як одного з дієвих адміністративних 

стягнень, у тому числі і на юридичних осіб, йшлося у попередньому 

підрозділі нашої роботи, тому немає приводу повертатися до аналізу його 

сутності. 

Слід звернути увагу на те, що зазнали зміни види адміністративних 

стягнень, які застосовуються і до фізичних осіб. Наголосимо на доцільності 

появи нового адміністративного стягнення – громадських робіт. Відповідно 

до ст. 32 Проекту громадські роботи – це роботи, які особа, що притягнута до 

адміністративної відповідальності, виконує на користь суспільства 

безоплатно у вільний від роботи і навчання час. Перелік робіт та місце їх 

виконання встановлюються органами місцевого самоврядування. Громадські 

роботи застосовуються на строк від сорока до ста двадцяти годин, але не 

більше чотирьох годин на добу. Громадські роботи не застосовуються до 

непрацездатних осіб, осіб пенсійного віку, військовослужбовців, призваних 

на збори військовозобов’язаних, осіб рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ та податкової міліції Державної податкової служби 

України, інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, 

неповнолітніх, вагітних жінок, жінок, які перебувають у відпустці по догляду 

за дитиною, одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років 

чи дітей-інвалідів, а також до осіб, які виховують малолітніх дітей без матері.  

Не новою для сьогодення є проблема притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, які тимчасово не працюють. Громадяни, що належать до 

даної категорії, мають постійне місце проживання, зберегли соціально корисні 

зв’язки, як правило, живуть у сім’ї, проте в переважній більшості схильні до 

вживання спиртних напоїв. Можливість сплатити штраф за порушення 

адміністративного законодавства знаходять не завжди, тому що тимчасово не 

працюють, а в ряді випадків прямо ухиляються від цього примусового заходу. 

Звернення стягнення на особисте майно порушника вважається 



малоефективним через відсутність у подібних осіб цінного майна. Постанови 

про накладення штрафів на цю категорію осіб не виконуються взагалі або 

протягом тривалого часу. 

На думку авторів, які досліджували цю проблему, найбільш 

ефективним заходом впливу у таких випадках була б закріплена в 

нормативному порядку можливість залучення правопорушників до праці, 

тобто до ―обов’язкових робіт‖. Це підтверджують і дані опитування, 

проведені Г.В. Джагуповим. Працівникам міліції запропонували можливі 

види робіт для тих людей, які вчинили адміністративні правопорушення, але 

не можуть через різні причини заплатити штраф (не працюють або не мають 

майна). Запропоновані види робіт було проранжировано, в результаті вони 

розподілилися в такій послідовності: прибирання міста – 42,5 %; суспільно 

корисні роботи – 18 %; виправні роботи – 9,6 %; господарчі роботи – 8,5 %; 

будівні роботи – 5,3 %; збирання урожаю – 3,2 %. 

Таким чином забезпечувалися б робочою силою непрестижні, 

малооплачуванні види робіт. У цих випадках відносини між адміністрацією 

підприємства (організації) і порушником повинні оформлятися відповідним 

договором, у якому б передбачалися місце, час, строки й умови праці. Контроль 

за відбуванням стягнення даною категорією громадян пропонується покласти не 

тільки на міліцію, але й на посадових осіб, зобов’язаних здійснювати виконання 

постанови (працівники відділу кадрів, бухгалтерія). 

Аналіз адміністративних стягнень, які застосовуються до фізичних осіб 

за Проектом, дає можливість визначити деякі їх особливості. 

По-перше, розробниками Проекту була дещо змінена сутність окремих 

адміністративних стягнень, а саме сутність тих негативних правових 

наслідків для правопорушника, які несуть у собі ці адміністративні 

стягнення. Зокрема, збільшено до трьох місяців строк виправних робіт, що 

виконуються особою, притягнутою до адміністративної відповідальності, з 



відбуванням їх за місцем постійної роботи з відрахуванням до двадцяти 

відсотків її заробітку в дохід держави; зменшено строк відбування 

адміністративного арешту до п’яти діб. Водночас у ст. 33 Проекту визначено 

умови відбування адміністративного арешту: в умовах ізоляції з 

обов`язковим залученням до праці, що не було визначено в нині діючому 

КУпАП. Як доречно зазначають окремі автори, умови відбування 

адміністративного арешту, оскільки це обмежує певні права громадян, 

відповідно до ст. 57 Конституції України повинні бути визначені в законі, а 

не в підзаконному нормативно-правовому акті (нині – в Положенні про 

спеціальний приймальник при органі внутрішніх справ для тримання осіб, 

підданих адміністративному арешту)
53

. 

По-друге, у статтях Загальної частини Проекту більш чітко, на відміну від 

нині діючого КУпАП, визначено зміст окремих адміністративних стягнень. Так, 

в ст. 26 дано розширене поняття одиниць вимірювання штрафу. Штраф – це 

грошове стягнення, яке може визначатися величиною не лише кратною 

неоподатковуваному мінімуму доходів громадян, а й величиною кратною – 

вартості предмета, що є безпосереднім предметом адміністративного 

проступку, вартості товарів, робіт, послуг, сумі несплачених податків, зборів, 

доходу (виторгу) суб’єкта господарювання від реалізації продуктів (товарів, 

робіт, послуг) за останній звітний рік, місячному фонду заробітної плати 

підприємства, установи, організації. Визначено мінімальний розмір штрафу, 

який може застосовуватись в адміністративному порядку, він не може бути 

менше однієї десятої неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У статті 

33 Проекту чітко визначений перелік осіб, до яких не можуть застосовуватись 

виправні роботи та адміністративний арешт: до непрацездатних осіб, осіб 

пенсійного віку, військовослужбовців та призваних на збори 
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військовозобов’язаних, осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ та податкової міліції Державної податкової служби України, 

інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, неповнолітніх, 

вагітних жінок, жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, 

одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-

інвалідів, а також до осіб, які виховують малолітніх дітей без матері.  

По-третє, остаточного чіткого визначення набуло таке адміністративне 

стягнення, як видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України. 

Відповідно до ст. 34 Проекту, адміністративне видворення іноземців та осіб 

без громадянства за межі України полягає у позбавленні права перебувати на 

території України за постановою суду, що зобов’язує покинути її межі. 

Іноземці та особи без громадянства, які ухиляються від виїзду, підлягають 

видворенню у примусовому порядку.  

Розробники Проекту кодексу під час опрацювання його Загальної частини 

залишили незмінним поділ адміністративних стягнень на основні і додаткові. 

Зазнав змін стосовно збільшення лише перелік таких стягнень. 

Так, ст. 25 Проекту визначено, що конфіскація предметів, анулювання 

ліцензії, позбавлення права займати певні посади або займатися певною 

діяльністю, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі (права 

керування транспортними засобами, права полювання тощо), можуть 

застосовуватися і як основні, і як додаткові адміністративні стягнення. Інші – 

такі, як попередження, штраф, виправні роботи, громадські роботи, 

адміністративний арешт, адміністративне видворення іноземців тощо – 

можуть виступати лише як основні. 

У частині 2 цієї статті визначено, що за один адміністративний 

проступок може бути накладене лише одне основне адміністративне 

стягнення. До основного адміністративного стягнення може бути приєднане 

додаткове адміністративне стягнення.  



Слід звернути увагу на доцільність та правомірність застосування 

додаткових адміністративних стягнень поряд з основними. Адже, відповідно 

до ст. 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до 

юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення. А 

оскільки кожне адміністративне стягнення, незалежно від того, чи основне 

воно чи додаткове, несе для правопорушника коло відповідних обмежень 

майнового, фізичного, морального впливу і є завершеним у своїй каральній 

суті, то очевидно, що за одне правопорушення до особи може бути 

застосовано лише одне адміністративне стягнення.  

Реалізація ж принципу диференціації адміністративних стягнень 

повинна, на нашу думку, втілюватися шляхом законодавчого закріплення 

принципу альтернативності в санкціях правових норм, які на сьогодні 

передбачають подвійність адміністративних покарань. 

Одною із новел Проекту і, на нашу думку, достатньо виправданою є 

передбачена на законодавчому рівні можливість заміни одного виду 

адміністративного стягнення на інший. Відповідно до ст. 48 Проекту, у разі 

неможливості застосування штрафу, виправних робіт, адміністративного 

арешту суд має право замінити один вид адміністративного стягнення на 

інший: штраф може бути замінений на виправні роботи з розрахунку один 

місяць виправних робіт на чотири неоподатковуваних мінімуми доходів 

громадян, але не більше трьох місяців, або на громадські роботи із 

розрахунку десять годин на один неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян; виправні роботи можуть бути замінені на штраф із розрахунку 

чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на один місяць 

виправних робіт або на адміністративний арешт із розрахунку один день 

арешту на шість днів виправних робіт, але не більше п’яти днів, або на 

громадські роботи із розрахунку сорок годин громадських робіт на один 

місяць виправних робіт; адміністративний арешт може бути замінений на 

штраф із розрахунку два з половиною неоподатковуваних мінімуми доходів 



громадян на один день адміністративного арешту або на громадські роботи із 

розрахунку вісім годин громадських робіт на один день арешту
54

.  

Такий підхід надасть можливість диференційованого підходу до 

застосування ефективних адміністративних стягнень та буде гарантом 

забезпечення виконання накладених стягнень.  

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Концепція реформи адміністративного права України і проект Кодексу 

України про адміністративні проступки орієнтовані на розширення кола 

суб'єктів адміністративної відповідальності за рахунок юридичних осіб 

(колективних суб'єктів). А це, у свою чергу, зумовлює потребу 

запровадження відповідних адміністративних стягнень – позбавлення ліцензії 

на здійснення певного виду діяльності, припинення діяльності тощо. Отже, в 

майбутньому кількість адміністративних стягнень і надалі збільшуватиметься 

й буде лише відносно визначеною. 
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IV.Загальні правила накладення адміністративних стягнень 

 

Накладення стягнень за адміністративні правопорушення – важливий і 

відповідальний етап діяльності органу (посадової особи), котрі розглядають 

справу. Адміністративне стягнення повинно бути справедливим, тобто 

віддзеркалювати загальні напрямки боротьби з адміністративними 

правопорушеннями, враховувати шкідливість проступків, особу 

правопорушників, та обставин їх учинення. 

Перед тим як вибрати захід стягнення, орган (посадова особа), що 

розглядає справу, зобов’язані перевірити правильність кваліфікації діяння 

правопорушника, що гарантує здійснення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності у точній відповідності з вимогами Кодексу, виключить 

неправильне застосування адміністративних стягнень, забезпечить виховне 

значення адміністративних стягнень. 

Чинне законодавство (ст.ст. 33-40 КУпАП України) закріплює загальні 

правила та особливості накладення адміністративних стягнень. Стягнення за 

адміністративне правопорушення накладається в межах, установлених 

нормативним актом (статтею), що передбачає відповідальність за дане 

правопорушення. Під час накладення стягнення враховується характер 

учиненого правопорушення, особа порушника, міра його вини, майновий стан, 

обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.  

Загальні правила накладення адміністративних стягнень конкретизують 

конституційні принципи законності, гуманізму, індивідуалізації покарання з 

урахуванням характеру правопорушення та особи порушника. 

Особливу роль під час накладення обґрунтованого, доцільного і 

справедливого адміністративного стягнення відіграють обставини, що 



обтяжують та пом’якшують відповідальність за адміністративні 

правопорушення
55

. 

Обставинами, що пом’якшують відповідальність згідно зі ст. 34 КУпАП 

за адміністративне правопорушення, визнаються : 

1) щире розкаяння винного; 

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, 

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 

3) учинення правопорушення під впливом сильного душевного 

хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 

4) учинення правопорушення неповнолітнім; 

5) учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має 

дитину віком до одного року. 

Орган (посадова особа), що вирішує справу про адміністративне 

правопорушення, може визнати пом’якшувальними й обставини, не зазначені в 

законодавстві (наприклад, інвалідність, державні відзнаки тощо). 

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються : 

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу 

уповноважених на те осіб припинити її; 

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за 

яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;  

3) вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин; 

4) втягнення в правопорушення  неповнолітнього; 
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5) вчинення правопорушення групою осіб; 

6) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших 

надзвичайних обставин; 

7) вчинення правопорушення в стані сп'яніння.  

Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, 

залежно від характеру правопорушення може не визнати дану обставину 

обтяжувальною. 

Перелік обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення, є вичерпним. 

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних 

правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне 

правопорушення окремо. 

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи 

про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою 

особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш 

серйозне правопорушення з числа вчинених правопорушень (ст. 36 КУпАП). 

Якщо вирішується питання про притягнення правопорушника до 

адміністративної відповідальності, враховуються давнісні строки його 

накладення
56

.  

Строки в адміністративному праві обчислюються: 

- для адміністративного арешту – добами; 

- для виправних робіт – місяцями або днями; 
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- для позбавлення спеціального права – роками, місяцями або днями. 

Адміністративне стягнення може бути накладене не пізніш як через два 

місяці з дня вчинення одноразового (одноактного) правопорушення 

(наприклад, дрібного хуліганства, порушення правил дорожнього руху, появи 

в громадських місцях у п'яному вигляді та ін.), а за триваючого 

правопорушення – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення 

(наприклад, проживання без прописки, порушення строків реєстрації 

автотранспорту, втрата паспорта та ін.)
57

. 

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття 

кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак 

адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути 

накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в 

порушенні кримінальної справи або про її закриття. 

Особа вважається підданою адміністративному стягненню протягом 

одного року з дня винесення постанови про накладення такого стягнення. 

Якщо така особа протягом року з дня виконання стягнення не вчинила 

нового адміністративного правопорушення, то вона вважається такою, що не 

була піддана адміністративному стягненню. 

Важливе значення має не тільки знання загальних правил накладення 

адміністративних стягнень, а й уміння застосовувати їх у конкретних 

ситуаціях. 

Майже всі конкретні адміністративні правопорушення вказані в 

Особливій частині розділу 2 КУпАП  України, де вони розміщені в 

одинадцяти главах. У відповідних статтях після описання диспозиції того чи 

іншого правопорушення вказується санкція, тобто конкретне адміністративне 
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стягнення, яке застосовується за це правопорушення. 

Адміністративні правопорушення об'єднані в главах залежно від об’єкта 

посягання або певної галузі чи сфери, де вони скоюються. Це, наприклад, 

правопорушення, що посягають на власність; на громадський порядок і 

громадську безпеку; на встановлений порядок управління, а також 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення; у галузі 

охорони природи; в промисловості, будівництві та в галузі використання 

електричної і теплової енергії; у сільському господарстві; на транспорті, в 

галузі шляхового господарства і зв’язку; у галузі житлових прав громадян; у 

галузі торгівлі, підприємницької діяльності та ін. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Отже, якщо потрібно вияснити, яке адміністративне стягнення тягне те 

чи інше правопорушення, слід звернутись до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Знання загальних правил накладення адміністративних стягнень дозволяє 

однаково підходити до розв’язання питання про відповідальність у конкретних 

обставинах, з метою забезпечення реалізації принципів законності та 

справедливості при здійсненні цього важливого виду державної діяльності. 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Законодавство про адміністративні проступки – це своєрідний збірник санкцій значної частини 

галузевих правових норм. Цим обумовлюється значення адміністративної відповідальності не тільки як 

адміністративно-правового інституту, але і як складової всієї правової системи держави. 

Важливо також підкреслити, що адміністративні проступки – одні з найпоширеніших із всіх 

видів правопорушень, відтак і великою є кількість накладених адміністративних стягнень. Велика 

кількість і невелика шкідливість (кожного окремо) з таких проступків потребує порівняно простого 

порядку застосування заходів реагування. Це необхідно для швидкого дисциплінуючого впливу на 

винних з метою економії часу та сил як державних органів, так і самих порушників. До того ж для 

виявлення порушень загальнообов’язкових правил частіш за все потрібні не юридичні, а спеціальні 

технічні, економічні, санітарні, агрономічні та інші знання. Іншими словами, в подібних випадках 

доцільний саме адміністративний порядок впливу. 

Чинне законодавство про адміністративні правопорушення досить велике за обсягом та дуже 

нестабільне. Кодекс України про адміністративні правопорушення – один з нормативних актів, до яких 

найчастіше вносяться зміни та доповнення. Особливо інтенсивно положення КпАП почали 

змінюватися після проголошення незалежності України. Все це створює певні труднощі в застосуванні 

адміністративно-правових норм, негативно позначається на діяльності адміністративно-юрисдикційних 

органів, забезпеченні законності застосування заходів відповідальності за вчинені правопорушення, що 

дестабілізує побудову правової держави. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Слід звернути увагу на сучасну систему 

адміністративних стягнень. Знання про основні положення теми, викладені у 

лекції доцільно розширити в ході самостійної підготовки до семінарського 

заняття, керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окрему 

увагу слід приділити ключовим словам і поняттям та опрацюванню 

нормативних актів МВС до теми та адміністративно-деліктних 

законопроектів. 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 14 ―Адміністративна відповідальність за правопорушення в 

сфері обігу наркотиків ‖ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

 

Вступ 

1. Завдання, порядок і принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Учасники адміністративно-деліктного провадження. 

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

4. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

Висновки з теми 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Головною метою лекції є: вивчення поняття адміністративного 

провадження, його принципів, особливостей, учасників та процесуальних 

заходів забезпечення. 

 



ВСТУП 

Сьогоднішня лекція продовжує курс адміністративної відповідальності, 

як важливої складової сучасного предмету адміністративного права. Без 

належного вивчення питань лекції щодо адміністративного провадження, 

учасників провадження та його стадій неможливо успішно опанувати 

подальші теми курсу, щодо адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у окремих сферах суспільного життя. Отже, налаштуйтеся на 

інтенсивну працю. 



І. Завдання, порядок і принципи провадження у справах  

про адміністративні правопорушення 

 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення – це 

основана на законі діяльність органів та посадових осіб, уповноважених 

розглядати відповідні справи, яка здійснюється в особливому 

адміністративно-процесуальному порядку з метою об'єктивного розв'язання 

справи у повній відповідності до закону. 

Основні положення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення містяться в Кодексі України про адміністративні 

правопорушення – розділи 4 і 5. У них сформульовані завдання та принципи 

провадження в справах про адміністративні правопорушення, підстави та 

порядок його здійснення, перелік основних доказів, закріплені права і 

обов'язки осіб, які беруть участь у такому провадженні, а також визначено 

порядок оскарження чи опротестування та порядок виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень
58

. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення в 

правоохоронних органах можна визначити двояко. З одного боку, як 

урегульований законом порядок здійснення відповідних процесуальних дій, 

що забезпечують винесення законних і об'єктивних рішень з підвідомчих їм 

справ про адміністративні правопорушення, з іншого, як основану на законі 

діяльність посадових осіб цих органів щодо розгляду підвідомчих їм справ 

про адміністративні правопорушення та прийняття рішень щодо них у 

встановлених законом формі та порядку, а також діяльність щодо 

застосування ними заходів, які забезпечують адміністративне провадження. 

Основними завданнями провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є: своєчасне, всебічне і об'єктивне з'ясовування обставин 

кожної справи, вирішення її у точній відповідності з законодавством, 

                                           

58
 Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення 

у сфері обігу наркотиків): Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: 
КІВС, 2002. – 141 с. 



забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і 

умов, що сприяють учиненню адміністративних правопорушень, 

попередження правопорушень, виховання громадян стосовно дотримання 

законів, зміцнення законності. 

Основними принципами провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є загальні принципи адміністративного процесу: законність, 

об'єктивність, рівність громадян перед законом, гласність провадження. 

Так, відповідно до принципів законності та об'єктивності, ніхто не може 

бути підданий заходам впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням 

інакше, як на підставі і в порядку, установлених законодавством. Провадження 

у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі 

суворого дотримання законності. Застосовуватися заходи адміністративного 

впливу повинні в межах повноважень відповідного органу (посадової особи) і в 

точній відповідності із законодавством. 

Відповідно до принципу рівності громадян розгляд справи про 

адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед 

законом і органом, що розглядає справу, всіх громадян незалежно від 

походження, расової і національної приналежності, статі, мови, ставлення до 

релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. 

Принцип гласності провадження полягає в тому, що справа про 

адміністративне правопорушення розглядається відкрито. З метою 

підвищення виховної і попереджувальної ролі такі справи можуть 

розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або 

проживання порушника. 

Сутність принципу відповідальності за порушення правил провадження 

і за прийнятий акт полягає в тому, що посадові особи, винні в порушенні 

правил провадження або прийнятті незаконної постанови в справі, несуть 

юридичну відповідальність
59

. 

                                           

59
 Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. – К.: 



ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення в 

правоохоронних органах можна визначити двояко. З одного боку, як 

урегульований законом порядок здійснення відповідних процесуальних дій, 

що забезпечують винесення законних і об'єктивних рішень з підвідомчих їм 

справ про адміністративні правопорушення, з іншого, як основану на законі 

діяльність посадових осіб цих органів щодо розгляду підвідомчих їм справ 

про адміністративні правопорушення та прийняття рішень щодо них у 

встановлених законом формі та порядку, а також діяльність щодо 

застосування ними заходів, які забезпечують адміністративне провадження. 
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ІІ. Учасники адміністративно-деліктного провадження 

 

Учасниками провадження у справах про адміністративні правопорушення 

є: особа, що притягується до адміністративної відповідальності; потерпілий; 

законні представники; захисник; свідок; експерт; перекладач
60

.  

Особа, що притягується до адміністративної відповідальності (ст.268), 

має право знайомиться з матеріалами справи, давати пояснення, надавати 

докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною 

допомогою адвоката; виступати рідною мовою і користуватися послугами 

перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити 

постанову щодо справи. Розглядають справи про адміністративне 

правопорушення за участі особи, яка притягується до відповідальності. За 

відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є 

дані про своєчасне його сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від 

нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Під час 

розгляду деяких категорій справ (дрібне хуліганство, злісні непокори 

законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку, військовослужбовця, дрібне 

розкрадання державного або суспільного майна, порушення правил 

адміністративного нагляду, та деяких інших) присутність особи, що 

притягується до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі його 

ухилення від явки на виклик, орган внутрішніх справ (міліція) здійснює його 

привід
61

. 

Потерпілий (ст. 269) – це особа, якій адміністративним 

правопорушенням заподіяна моральна, фізична або майнова шкода. Ця особа 
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вправі знайомитися з усіма матеріалами справи, заявляти клопотання, 

приносити скаргу на постанову у справі про адміністративне 

правопорушення. Потерпілий може бути допитаний як свідок. 

Законні представники (ст. 269). Інтереси особи, що притягується до 

адміністративної відповідальності, і потерпілого, що є неповнолітнім або 

особою, яка в силу своїх фізичних або психічних вад не може сама 

здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення, 

вправі представляти (захищати) їхні законні представники (батьки, 

усиновителі, опікуни).  

Захисник (ст. 271). Для надання юридичної допомоги особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності, у розгляді справи про 

адміністративне правопорушення може брати участь адвокат, інший фахівець 

в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи, а також знайомитися з усіма 

матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, що 

запросила його, приносити від її імені скарги на постанову у справі. 

Повноваження адвоката мають бути відповідно засвідчені. 

Свідок (ст. 272). Як свідок у справі про адміністративне 

правопорушення може бути викликана будь-яка особа, котрій можуть бути 

відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по цій справі. На 

виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, 

свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, 

повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання. 

Експерт (ст. 273) – особа, що володіє спеціальними знаннями. Він 

призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває 

справа про адміністративне правопорушення, у випадку, коли виникає 

необхідність у спеціальних знаннях. Експерт зобов’язаний з’являтися за 

викликом і дати об’єктивний висновок на поставлені перед ним питання. 

Експерт має право: знайомитися з матеріалами справи, що стосуються 

предмета експертизи; заявляти клопотання про надання йому додаткових 



матеріалів, необхідних для давання висновку; з дозволу органу (посадової 

особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне 

правопорушення, ставити особі, яка притягується до відповідальності, 

потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи; бути 

присутнім при розгляді справи. 

Перекладач (ст. 274). Призначається органом (посадовою особою), у 

провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. 

Перекладач зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і 

виконати повно і точно доручений йому переклад. 

Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у 

встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв’язку з явкою в орган 

(до посадової особи), у провадженні якого перебуває справа про 

адміністративне правопорушення. За особами, яких викликають як 

потерпілих, свідків, експертів і перекладачів, зберігається у встановленому 

порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв’язку з 

явкою в орган (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа про 

адміністративне правопорушення. 

Обов’язковими учасниками будь-якого провадження в справах про 

адміністративні правопорушення є: 

1) особа, яка виявила факт правопорушення (наприклад, особа, яка 

відповідно до законодавства має здійснювати охорону громадського порядку); 

2) посадова особа, яка порушила справу (уповноважена посадова особа 

державного органу, яка відповідно до ст. 255 КУпАП наділена 

повноваженнями щодо складання протоколу про адміністративне 

правопорушення та здійснення розслідування у справі); 

3) посадова особа юрисдикційного органу, яка відповідно до 

законодавства (ст.ст. 218 – 244-8 КУпАП) наділена повноваженнями щодо 

розгляду справ про адміністративні правопорушення та винесення щодо них 

рішення. Юрисдикційні повноваження таких осіб будуть визначені нами в 

наступному питанні.   



Перелік органів та посадових осіб, уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення, наведено в розділі ІІІ КУпАП, у якому 

врегульовано також деякі питання утворення та функціонування цих органів, 

а також визначено, які справи уповноважені розглядати ті чи інші органи або 

посадові особи, тобто вирішено питання про підвідомчість справ. 

Велика кількість органів (посадових осіб), які мають право розглядати 

справи про адміністративні правопорушення, обумовлена рядом обставин. 

Перш за все, галузі управління й існуючі в них відносини істотно 

відрізняються одне від одного, відзначаються різноманітністю і специфікою. 

Для того щоб кваліфіковано вирішувати справи про адміністративні 

правопорушення, часто необхідно володіти спеціальними знаннями, 

наприклад, добре знати правила пожежної безпеки, дорожнього руху, 

ветеринарно-санітарні та ін. По-друге, оперативність та економічність 

провадження в багатьох випадках забезпечується тим, що стягнення 

накладають співробітники тих органів, які здійснюють контроль та нагляд за 

додержанням відповідних правил. 

Відповідно до ст. 213 КУпАП право розглядати справи про 

адміністративні правопорушення надано таким органам: 

1) адміністративним комісіям; 

2) виконавчим комітетам селищних, сільських рад; 

3) місцевим судам; 

4) органам внутрішніх справ, органам державних інспекцій та іншим 

органам (посадовим особам), уповноваженим на це законодавчими актами 

України
62

. 

Органи, яким надано право приймати рішення у справах про 

адміністративні правопорушення, за компетенцією розділяються на дві групи. 

До першої належать адміністративні комісії, виконавчі комітети селищних, 

сільських рад, органи внутрішніх справ і судді. Вони розглядають справи про 
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правопорушення, скоєні в різних галузях управління. Другу групу складають 

державні інспекції, органи транспорту, природоохорони тощо. Повноваження 

зазначених органів тісно пов’язані з конкретною галуззю управління. 

Наприклад, органи державного пожежного нагляду уповноважені вирішувати 

справи про порушення правил пожежної безпеки, митні органи – про 

порушення митних правил та контрабанду і т. ін
63

. 

Рішення про накладення адміністративного стягнення може приймати 

колегіальний орган або посадова особа. До перших належать адміністративні 

комісії, виконкоми селищних, сільських рад, суди (хоча на практиці подібні 

справи колегіальні суди, як правило, не розглядають). Що стосується 

посадових осіб, то вони вирішують справи від імені відповідних органів у 

межах наданим їм повноважень і тільки при виконанні службових обов’язків. 

Коло таких осіб встановлено законодавчими актами України. До них, 

насамперед, належать керівники відповідних органів управління та 

державних інспекцій. Проте в деяких випадках, передбачених 

законодавством, право накладати стягнення мають й інші посадові особи. 

Наприклад, за порушення окремих правил дорожнього руху, крім 

начальників відділів (управлінь, відділень) ДАІ або їх заступників, можуть 

накладати стягнення всі співробітники Державтоінспекції, які мають 

спеціальні звання (ст. 22 КУпАП). 

Органи (посадові особи) розглядають справи про адміністративні 

проступки в межах своєї підвідомчості. Встановлення підвідомчості – це 

розмежування компетенції між органами (посадовими особами). Кожен орган 

або посадова особа мають право розглядати і вирішувати тільки ті питання, 

які належать до її відання. І тому, коли кажуть, що справа підвідомча якомусь 

органу, то мають на увазі, що саме цей орган займається цією справою, що 

його уповноважено вирішувати такі справи. Установлення підвідомчості 
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справ – спосіб визначення компетенції, куди входять також і повноваження. 

Повноваження визначають, що може зробити, які заходи може вживати орган 

(посадова особа) у той час як підвідомчість окреслює межі повноважень на 

території та за обсягом справ, які вирішуються. 

Розрізняють два різновиди підвідомчості – предметну й територіальну. 

Предметна (видова) підвідомчість – це нормативне вирішення питання 

про те, якому виду органів доручено розглядати відповідну категорію справ.  

Головний критерій закріплення предметної підвідомчості – категорія 

адміністративних правопорушень. Так, наприклад, законодавством 

установлено, що справи про порушення правил пожежної безпеки 

розглядаються органами, які здійснюють державний пожежний нагляд. Для 

визначення предметної підвідомчості справ законодавець використовує 

також і додаткові ознаки. До них належать і місце вчинення 

правопорушення, і вік правопорушника. 

Під територіальною підвідомчістю мають на увазі нормативне 

вирішення питання про те, де (а тому і яким органом) повинна розглядатися 

конкретна справа. Головне правило територіальної підвідомчості: справа 

розглядається за місцем учинення правопорушення. Але з цього правила є 

винятки: справи, підвідомчі адміністративним комісіям, розглядаються за 

місцем проживання правопорушників. Крім цього, для деяких категорій 

справ установлена подвійна (альтернативна) територіальна підвідомчість. 

Так, наприклад, справи про порушення правил дорожнього руху можуть 

розглядатися як за місцем учинення правопорушення, так і за місцем обліку 

транспортного засобу або за місцем проживання порушника. 

Особливе місце серед органів адміністративної юрисдикції посідають 

адміністративні комісії. У той час як інші органи (внутрішніх справ, 

Державтоінспекції, військкомати тощо) здійснюють свою юрисдикційну 

діяльність разом з виконанням інших функцій управління – організацією, 

контролем, наглядом і та ін., головне призначення адміністративних комісій 

– розгляд справ про адміністративні правопорушення. 



Адміністративні комісії утворюються районними державними 

адміністративними, міськими, районними в містах (крім Києва та 

Севастополя), селищними і сільськими радами у складі голови, заступника 

голови, відповідального секретаря, та не менше 6 членів комісії. До них 

входять депутати, представники підприємств, установ, організацій, 

громадськості. Не можуть бути членами комісій працівники прокуратури, 

судді, адвокати, а також представники органів, посадові особи яких мають 

право складати протоколи про адміністративні правопорушення. 

Адміністративні комісії розглядають усі справи про адміністративні 

правопорушення, за винятком віднесення до компетенції інших органів 

(посадових осіб). Зокрема, вони можуть розглядати справи про 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення, охорони 

природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії та 

культури, про правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі 

використання електричної й теплової енергії, про правопорушення в 

сільському господарстві, в галузі житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства, благоустрою і та ін. 

У частині 1 ст. 218 КУпАП дано перелік статей, справи про порушення 

яких мають право розглядати адміністративні комісії районного та міського 

рівнів. Обсяг повноважень адміністративних комісій при виконкомах 

селищних та міських рад народних депутатів щодо розгляду справ про 

адміністративні правопорушення дещо менший, їх встановлено в ч.2 ст. 218 

КУпАП. 

Повноваження виконавчих комітетів селищних і сільських рад щодо 

розгляду справ про адміністративні правопорушення схожі до повноважень 

адміністративних комісій, але дещо вужчі. Компетенцію виконавчих 

комітетів закріплено в ст. 219 КУпАП. 

Районні (міські) суди (судді) розглядають справи про дрібні 

розкрадання, дрібну спекуляцію, дрібне хуліганство, злісну непокору 

законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції або народного 



дружинника при виконанні ними своїх обов'язків по охороні громадського 

порядку, порушення правил адміністративного нагляду тощо, а також справи 

про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від 16 до 18 

років (ст. 221 КУпАП). 

Органам внутрішніх справ надано право розглядати такі справи: про 

порушення правил безпеки на різних видах транспорту, порушення правил 

дорожнього руху, дрібне хуліганство, незаконний продаж чи придбання 

бензину або інших паливно-мастильних матеріалів та інші правопорушення, 

які посягають на громадський порядок і громадську безпеку (ст. 222 

КУпАП). 

Органи державного контролю і нагляду (державні інспекції) та деякі 

галузеві органи управління розглядають справи про порушення тих правил, 

нагляд та контроль за виконанням яких на них покладено. Це органи 

державного санітарного нагляду, Державного комітету охорони праці, 

державного пожежного нагляду, охорони водних ресурсів. Міністерства 

оборони України, державного ветеринарного контролю, рибоохорони, а 

також залізничного, морського, річкового, повітряного, автомобільного і 

міського електротранспорту, зв'язку і т. ін. (ст. 223-224
7
КУпАП). 

Реалізуючи адміністративно-юрисдикційні повноваження, відповідні 

органи повинні вживати вичерпних заходів щодо забезпечення прав 

учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Незважаючи на досить чітку регламентацію цього різновиду 

адміністративного процесу, існують певні проблеми пов’язані з організацією 

адміністративного розслідування, участі у експертів та спеціалістів, 

використання технічних засобів фіксації правопорушень, строків 

притягнення до адміністративної відповідальності за окремі види проступків.  

 

 



ІІІ. Стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

 

Діяльність учасників адміністративного процесу розвивається за часом 

як послідовна низка пов’язаних між собою процесуальних дій щодо 

реалізації прав і взаємних обов’язків. Процес проходить у декілька фаз 

розвитку або стадій, які змінюють одна одну. 

Під стадією слід розуміти таку порівняно самостійну частину 

провадження, яка водночас із його загальними завданнями, має властиві 

тільки їй завдання, документи та інші особливості
64

. 

Так, стадії відрізняються одна від одної і колом учасників 

провадження. На кожній стадії відбуваються певні дії, які є частковими 

відносно загальної мети провадження. Розв’язання завдань кожної стадії 

оформлюється спеціальним процесуальним документом, який ніби підводить 

підсумок діяльності. Після прийняття такого акта починається нова стадія. 

Стадії органічно пов'язані між собою: наступна, як правило, починається 

лише після того, коли завершено попередню, на новій стадії перевіряється те, 

що було зроблено раніше. 

Провадження складається з чотирьох частин (стадій): 

1) порушення справи та адміністративне розслідування; 

2) розгляд справи; 

3) перегляд постанови; 

4) виконання постанови. 

На першій стадії виявляються факт й обставини скоєного проступку, 

дані про винного і складається протокол. На другій – компетентний орган 

розглядає справу і приймає постанову. На третій – факультативній – стадії 

постанова переглядається за скаргою громадянина, протесту прокурора, вона 
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завершується прийняттям  рішення про скасування, зміну або залишення 

постанови в силі. На четвертій – реалізується прийнята постанова
65

. 

У зв’язку з існуванням поряд із загальним прискореного (спрощеного) 

провадження з деяких категорій справ стадії провадження в окремих 

випадках недостатньо чітко викладені  або навіть зливаються. Так, під час 

стягнення штрафу на місці об'єднуються розслідування, розгляд справи і 

навіть виконання постанови. 

На кожній стадії здійснюються етапи – групи взаємопов’язаних дій. 

Схематично система стадій і етапів провадження у справах про 

адміністративні правопорушення може бути подана так: 

І. Порушення справи та адміністративне розслідування: 

1) порушення справи; 

2) установлення фактичних обставин; 

3) процесуальне оформлення результатів розслідування; 

4) направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю. 

II. Розгляд справи: 

5) підготовка справи до розгляду та слухання; 

6) аналіз зібраних матеріалів, обставин справи; 

7) прийняття постанови; 

8) доведення постанови до відома. 

ІІІ. Перегляд постанови: 

9) оскарження, опротестування постанови; 

10) перевірка законності постанови; 

11) винесення рішення; 

12) реалізація рішення. 

IV. Виконання постанови: 

13) направлення постанови до виконання; 

                                           

65
 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-

практичний коментар. Васильєв А.С.. Х.: Одиссей, 2010. – 1024 с. 



14) фактичне виконання; 

15) закінчення виконання (справи). 

Логіка трьох перших стадій така: 

1 етап – формальні моменти процедури ( порушення справи); 

2 етап – збір і аналіз інформації; 

3 етап – проведена робота фіксується в документі (протоколі, 

постанові, рішенні); 

4 етап – матеріалам дається хід
66

. 

На стадії виконання інформація не збирається, а виконується 

прийнятий акт. 

Як зазначалось, провадження в справах про адміністративні 

правопорушення становить собою сукупність послідовних, 

взаємопов’язаних, поетапно здійснюваних процесуальних дій, які іменуються 

стадіями провадження. Кожній з них властивий комплекс відповідних 

однорідних процесуальних дій, об'єднаних єдиною метою. Такі процесуальні 

дії детально урегульовані нормами права, зокрема КУпАП України. 

Як правило, у спеціальній літературі виділяється чотири стадії 

провадження: 

1) порушення справи про адміністративне правопорушення та 

адміністративне розслідування; 

2) розгляд справи по суті та винесення по ній постанови; 

3) перегляд справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням 

постанови стосовно справи; 

4) виконання постанови стосовно справи. 

Розглянемо названі стадії детальніше. 

1. Порушення справи про адміністративне правопорушення та 

адміністративне розслідування – це початкова стадія адміністративного 

провадження, якою охоплюється комплекс першочергових процесуальних дій, 
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що забезпечують згодом можливість розгляду справи по суті. У межах цієї 

стадії установлюється факт протиправної поведінки, особа правопорушника, 

інші фактичні обставини у справі, збираються й аналізуються докази, дається 

первісна правова оцінка скоєному, тобто здійснюється певне адміністративне 

розслідування у справі з відповідним процесуальним оформленням результатів 

такого розслідування з метою підготовки справи для розгляду по суті. 

Закінчується ця стадія в більшості випадків передачею матеріалів справи для 

розгляду за підвідомчістю. 

Підставою для порушення справи, як і підставою для настання 

адміністративної відповідальності, є скоєння особою (як фізичною, так і 

юридичною) адміністративного правопорушення. Спеціальної процесуальної 

дії, як і спеціального процесуального документа про порушення справи про 

адміністративне правопорушення чинним законодавством, на даний час не 

передбачено. У правозастосовчий практиці, як правило, таким є факт 

складення протоколу про адміністративне правопорушення. 

Відповідно до ст. 254 КУпАП про вчинення адміністративного 

правопорушення складається протокол уповноваженою на те посадовою 

особою або представником громадської організації чи органу громадської 

самодіяльності. Протокол не складається у разі, коли відповідно до чинного 

законодавства штраф накладається і стягується, а попередження фіксується 

на місці вчинення правопорушення (ст. 258 КУпАП), але при умові, якщо 

порушник не оскаржує стягнення, накладеного на нього за вчинене 

правопорушення. 

Протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати 

уповноважені на те посадові особи, визначені в ст. 255 КУпАП. Особи 

молодшого начальницького складу в більшості випадків такі протоколи не 

складають, а лише доповідають про виявлені події рапортами. 

Протокол про адміністративне правопорушення як основний 

процесуальний документ у справі про адміністративне правопорушення 

повинен містити ряд обов’язкових реквізитів, що стосуються, насамперед, 



події правопорушення, особи порушника, свідків та потерпілих, якщо вони 

наявні, обставин, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність, 

відомостей про тих, хто склав протокол і хто прийняв щодо нього відповідну 

постанову (як того вимагає ст. 256 КУпАП). 

У разі групового скоєння адміністративних правопорушень протоколи 

складаються на кожного правопорушника окремо. Якщо однією особою 

скоєно кількох правопорушень, протоколи про кожне з них складаються 

окремо, а відповідальність у таких випадках настає з урахуванням положень, 

передбачених ст. 36 КУпАП. 

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення 

порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені ст. 268 

КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі. Далі протокол разом з 

іншими матеріалами, що до нього додаються (у т.ч. поясненнями, заявами, 

довідками, висновками спеціалістів тощо), передається органам (особі), 

уповноваженим розглядати справу. 

2. Розгляд справи по суті та винесення щодо неї постанови – це 

основна, центральна стадія провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

Загальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення та 

винесення щодо них постанов визначається в ст. 276-286 КУпАП.  

Справи про адміністративні правопорушення розглядають посадові 

особи юрисдикційних органів, визначених в ст.ст. 218–244-8 КУпАП за 

принципом підвідомчості. 

Під поняттям підвідомчості в провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення слід розуміти законодавчо закріплені 

повноваження окремих юрисдикційних органів та їх посадових осіб щодо 

розгляду категорій справ, порушених за вчинення чітко визначеної в 

законодавстві (ст.ст. 218-244-8 КУпАП) адміністративних правопорушень. 

Тобто, для того щоб визначитись, який орган або посадова особа 



уповноважені розглядати справу про те чи інше правопорушення, необхідно 

провести аналіз вищевказаних статей КУпАП.  

 Справи про адміністративні правопорушення розглядаються, як 

правило, за місцем їх учинення. Однак справи можуть розглядатися також за 

місцем проживання особи, що вчинила правопорушення. Окремі справи про 

порушення водіями правил дорожнього руху можуть розглядатися також за 

місцем обліку транспортних засобів. Невизначеним у КУпАП залишається 

питання щодо пріоритетного права визначення місця розгляду справи. 

Виходячи з того, що основоположним принципом провадження в справах 

про адміністративні правопорушення є дотримання прав і свобод особи, що 

притягується до відповідальності, очевидно, що право на визначення місця 

розгляду справи повинне залишатися за останньою. 

Загальний строк розгляду справ про адміністративні правопорушення 

протягом п’ятнадцяти днів з дня одержання органом (службовою особою), 

правомочним розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи. Інші, 

більш стислі строки розгляду справ, передбачені ч.2 ст. 277 КУпАП. При 

цьому важливо враховувати строки накладення адміністративного стягнення 

(ст. 38 КУпАП). Таке стягнення може бути накладене не пізніше як через два 

місяці з дня вчинення правопорушення, а за тривалого порушення – два 

місяці з дня його виявлення. 

Відповідно до ст. 280 КУпАП уповноважена посадова особа 

юрисдикційного органу при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення зобов’язана з’ясувати: чи було вчинено адміністративне 

правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона 

адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі 

матеріалів на розгляд товариського суду або іншого громадського формування, а 

також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. Крім названих обставин, посадова особа, яка розглядає справу, повинна 

з’ясувати причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного 



правопорушення і внести у відповідний державний орган чи іншу організацію 

пропозицію про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті 

заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинен бути 

повідомлений орган, який вніс пропозицію. 

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, 

компетентна посадова особа виносить щодо неї постанову, яка повинна мати 

визначені ст. 283 КУпАП реквізити
67

. 

Стосовно справи про адміністративне правопорушення відповідно до 

ст. 284 КУпАП може бути винесено одну з таких постанов: 

1) про накладення адміністративного стягнення; 

2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24¹ КУпАП 

(заходи впливу, які застосовуються до неповнолітніх); 

3) про закриття справи. 

Хоча законодавством чітко не визначено, які різновиди постанов про 

закриття справи про адміністративні правопорушення можуть виноситись, 

враховуючи підстави закриття справи, слід зазначити, що в цих справах можуть 

виноситись такі постанови: про звільнення особи від адміністративної 

відповідальності (наприклад, у зв’язку з відсутністю події правопорушення, 

його недоказаністю, неосудністю особи, а також при оголошенні усного 

зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації або 

трудового колективу (ст. 21 КУпАП), про звільнення від адміністративної 

відповідальності при малозначності правопорушення, про передачу матеріалів 

для вирішення питання про порушення кримінальної справи; про передачу 

матеріалів для притягнення особи до дисциплінарної відповідальності та ін. В 

окремих випадках виноситься постанова про надсилання справи для розгляду за 

підвідомчістю
68
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Чинне законодавство (ст. 247 КУпАП) передбачає обставини, що 

виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, а 

саме: 

– відсутність події і складу адміністративного правопорушення; 

– недосягнення особою на момент учинення адміністративного 

правопорушення 16-річного віку; 

– неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 

– вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної 

оборони; 

– видання акта амністії, якщо він усуває застосування 

адміністративного стягнення; 

– скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; 

– закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених ст. 38 

КУпАП
69

; 

– наявність по тому самому факту щодо винної особи постанови 

компетентного органу про накладення адміністративного стягнення або 

нескасованої постанови про закриття справи, а також порушення за даним 

фактом кримінальної справи; 

– смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі. 

У постанові щодо справи повинно бути вирішено питання про вилучені 

речі і документи. 

Постанова щодо справи оголошується негайно після закінчення 

розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або 

надсилається особі, щодо якої її винесено. Така ж копія в той же строк 

вручається або надсилається потерпілому на його прохання. 
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3. Стадія перегляду справи у зв’язку з оскарженням або 

опротестуванням постанови щодо справи. 

Ця стадія є факультативною, тому що не кожна постанова стосовно 

справи оскаржується або опротестовується. У процесі реалізації цієї стадії 

перевіряється законність і обґрунтованість винесеної постанови, а також 

дотримання встановленого законом порядку адміністративного провадження 

в цілому, усуваються допущені порушення, забезпечується застосування до 

винних справедливих засобів впливу. Постанову стосовно справи про 

адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її 

винесено, а також потерпілим. Постанова посадової особи органу внутрішніх 

справ про накладення штрафу може бути оскаржено у вищестоящий орган 

(посадовій особі) або в місцевий суд, рішення якого є остаточним. Постанова 

ж про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, 

зафіксованого на місці вчинення правопорушення без складання протоколу, – 

у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі). 

Скарга подається в орган (посадовій особі), який ухвалив постанову 

стосовно справи, після чого вона протягом трьох днів надсилається разом із 

справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати. Скаргу на 

постанову стосовно справи може бути подано протягом десяти днів з дня 

винесення постанови. У разі недодержання цього строку з поважних причин 

його за заявою особи може бути поновлено. 

Слід наголосити, що нині законодавством визначено неможливість 

оскарження рішення місцевого суду, воно може бути лише опротестоване 

прокурором. Однак така норма є досить сумнівною, оскільки в певній мірі порушує 

право особи, що притягується до відповідальності, на захист своїх законних 

інтересів, тому в Проекті КУпАП його розробники пропонують її виключити і 

таким чином забезпечити право особи на оскарження будь-якого рішення, 

винесеного стосовно неї органом адміністративної юрисдикції.  

Постанова стосовно справи про адміністративне правопорушення може 

бути опротестована прокурором. Подання у встановлений строк скарги чи 



принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги (протесту), за 

винятком постанов про застосування попередження, адміністративного 

арешту, а також у випадках стягнення штрафу на місці. 

Скарга і протест на постанову стосовно справи про адміністративне 

правопорушення розглядаються правомочними органами в десятиденний 

строк з дня їх надходження. Орган (посадова особа) при розгляді скарги або 

протесту на постанову може прийняти одне з таких рішень: 

1) залишити постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення; 

2) скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд; 

3) скасувати постанову і закрити справу; 

4) замінити захід стягнення в межах, передбачених за дане 

правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено. 

Копія рішення за скаргою або протесту на постанову стосовно справи 

протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. 

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне 

правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, 

оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших 

обмежень, пов’язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення 

предмета повертається його вартість. 

4. Виконання постанов стосовно справи (про накладення 

адміністративних стягнень) – прикінцева стадія провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Суть і важливість цієї стадії – в реалізації 

винесеної постанови про накладення адміністративного стягнення. 

У розділі V (ст. 298-330) КУпАП детально регламентується порядок та 

процедура виконання постанов про накладення всіх видів адміністративних 

стягнень. Принцип обов’язковості виконання таких постанов для державних, 

громадських органів, інших організацій, службових осіб та громадян 

закріплений у ст. 298 КУпАП. Питання, пов’язані з виконанням постанов про 



адміністративні стягнення, вирішуються органом (службовою особою), який 

виніс постанову. 

КУпАП встановлено давність виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень. Не підлягає виконанню постанова, якщо її не 

було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі 

припинення виконання постанови або відстрочки її виконання перебіг строку 

давності зупиняється. 

Під зверненням постанови до виконання в ст. 303 КУпАП слід розуміти 

направлення постанови до органу, який відповідно до законодавства 

уповноважений її виконувати (наприклад, направлення суддею постанови про 

накладення конфіскації предмета до органу державної виконавчої служби). 

Для виконання постанови про накладення штрафу встановлено дві 

процедури: добровільне і примусове виконання. Добровільно штраф має бути 

сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому 

постанови, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не 

пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або 

протесту без задоволення. 

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1 

ст. 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для 

примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем 

проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в 

порядку, встановленому Законом України ―Про виконавче провадження‖. 

Виконання постанови про оплатне вилучення предмета здійснюється 

державним виконавцем відповідно до Закону України ―Про виконавче 

провадження‖. Суми, виручені від реалізації вилученого предмета, 

передаються колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації 

вилученого предмета. 

Виконання постанови про застосування виправних робіт здійснюється 

органом Державного департаменту України з питань виконання покарань. 



Постанова про застосування адміністративного арешту виконується в 

установленому порядку негайно після її винесення. Осіб, підданих 

адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, що їх визначають 

органи внутрішніх справ (в основному це ізолятори тимчасового утримання), 

з використанням на фізичних роботах. Порядок відбування 

адміністративного арешту передбачено Положенням про спеціальний 

приймальник при органі внутрішніх справ для тримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, затвердженим наказом МВС України від 18 

вересня 1992 року №552. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, розвиток людиноцентристської концепції 

адміністративного права забезпечив появу такої стадії як оскарження і 

опротестування справ про адміністративні правопорушення. Окремо, 

захистити порушенні в ході провадження права громадянин може шляхом 

подання адміністративного позову до суду. 

 

 



IV. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

 

Адміністративне правопорушення може бути підставою для 

застосування не тільки адміністративних стягнень, а й інших заходів 

адміністративного примусу, зокрема, заходів припинення (вимоги припинити 

правопорушення, застосування спеціальних засобів, зброї тощо). Особливу їх 

групу становлять заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Характерними їх рисами є, по-перше, те, 

що вони застосовуються з метою припинення адміністративних проступків, 

коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення 

протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного і 

правильного розгляду справи, виконання постанов у справах про 

адміністративні проступки. По-друге, заходи процесуального забезпечення 

застосовуються тільки в рамках провадження, що ведеться у зв’язку з 

правопорушенням, тобто лише з моменту порушення справи і до її 

припинення і лише до особи, яка вчинила правопорушення; по-третє, крім 

учинення правопорушення, є додаткові підстави застосування цих заходів: 

неможливість припинення правопорушення іншими засобами, виконання 

інших процесуальних дій (складення протоколу, встановлення особи тощо), 

можливе вчинення особою нових проступків. По-четверте, це несамостійні, 

допоміжні заходи впливу, вони не вважаються санкціями, не тягнуть 

додаткових обмежень для порушника. По-п'яте, встановлено процесуальний 

порядок їх застосування: перелік уповноважених органів і посадових осіб, які 

мають право їх застосовувати, строки (в необхідних випадках), процесуальне 

оформлення (складення протоколу), порядок оскарження. 

Главою 20 КУпАП (ст. 260-266) передбачені такі заходи 

процесуального забезпечення: адміністративне затримання, особистий огляд і 

огляд речей, вилучення речей і документів, відсторонення водіїв від 

керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та 



огляд їх на стан сп’яніння. Два заходи забезпечення встановлені іншими 

главами КУпАП: доставляння порушника (ст.259) і його привід (ст.268)
70

. 

Доставлення порушника, згідно зі ст. 259 КУпАП, здійснюється з 

метою, по-перше, припинення правопорушення, по-друге, складення 

протоколу про адміністративне правопорушення і, по-третє, встановлення 

особи порушника. Фактичне здійснення доставляння забезпечується 

застосуванням психічного або фізичного впливу. Перший полягає в усній 

вказівці прямувати до місця доставляння або в нагадуванні про можливість 

застосування фізичного впливу. До фізичного впливу вдаються у випадках 

відмови рухатися в потрібному напрямку. При цьому може бути застосовано 

захват руки або частини одягу з примушуванням до руху
71

. 

Доставляння порушника має бути проведено в якомога коротший 

строк. Установлено максимальний час перебування порушника в штабі ДНД 

та приміщенні виконкому селищної чи сільської ради – одна година. Схожим 

з розглянутим заходом забезпечення є привід порушника в разі його 

ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді. Це також 

примусове доставляння в орган внутрішніх справ або суд. Різниця полягає в 

меті доставляння – привід здійснюється працівниками міліції з метою 

забезпечення присутності правопорушника під час розгляду справи. Привід 

допускається лише у випадках, прямо передбачених законом (ч. 2 ст.268 

КУпАП). 

Адміністративне затримання полягає в примусовому короткочасному 

обмеженні волі дій і пересування особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення. Його мають право здійснювати лише органи та посадові 
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особи, уповноважені на те законодавчими актами. Порядок здійснення 

адміністративного затримання детально закріплено в ст. 262 КУпАП. 

Адміністративне затримання, як правило, не може перевищувати трьох 

годин. Більш тривалі строки може бути встановлено тільки законодавчими 

актами (ч.1 ст. 263 КУпАП). Так, на строк до трьох діб з письмовим 

повідомленням прокурора протягом 24 годин або з його санкції – до десяти 

діб може бути затримано осіб, які порушили прикордонний режим або режим 

у пунктах пропуску через державний кордон, якщо ці особи не мають 

документів, що посвідчують їх особу. 

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин, може бути затримано на строк від трьох годин для складання 

протоколу, а в необхідних випадках – для встановлення особи, проведення 

медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних 

засобів і психотропних речовин та їх дослідження – до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту 

затримання або на строк до 10 діб з санкції прокурора, якщо 

правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу. 

До розгляду справи може бути затримано осіб, які вчинили дрібне 

хуліганство, злісну непокору, публічно закликали до невиконання вимог 

працівника міліції (розглядаються протягом доби), порушили порядок 

організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, 

виявили неповагу до суду або торгували з рук у невстановлених місцях 

(розглядаються протягом трьох діб). 

Відповідно до ч.5 ст. 11 Закону ―Про міліцію‖ міліції надано право 

затримувати осіб, які вчинили адміністративні правопорушення до трьох діб 

з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту 

затримання. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту 

доставляння порушника, а особи, яка була в стані сп'яніння, – з часу її 

витвереження. 



Особистий огляд і огляд речей проводяться з метою виявлення, 

закріплення необхідних доказів правопорушення і забезпечення подальшого 

притягнення до відповідальності. Право на їх провадження надано 

уповноваженим на те посадовим особам органів внутрішніх справ, 

воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних 

військ, а на огляд речей – також органів лісоохорони і органів, які 

здійснюють нагляд за додержанням правил полювання. Цей перелік може 

бути розширено лише законодавчими актами (ст. 264 КУпАП). 

Особистий огляд проводиться уповноваженою на те особою однієї 

статі з порушником і в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей 

(ручної поклажі, багажу, знарядь полювання та лову риби, добутої продукції, 

транспортних засобів та інших предметів) проводиться в присутності їх 

власника або володільця. За їх відсутності зазначені речі може бути піддано 

оглядові лише у невідкладних випадках, але за обов'язкової участі двох 

понятих. 

Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім 

об’єктом правопорушення, здійснюється посадовими особами, яким надано 

право проводити адміністративні затримання, особистий огляд і огляд речей, 

з метою забезпечення доказів, а також залежно від результатів розгляду 

справи забезпечення їх конфіскації, оплатного вилучення, знищення або 

повернення володільцеві. 

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться 

запис у протоколі про адміністративне правопорушення, адміністративне 

затримання чи огляд речей. 

Водії, судноводії та інші особи, які керують транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами і щодо яких є достатні підстави вважати, що 

вони перебувають у стані сп’яніння, підлягають відстороненню від керування цими 

транспортними засобами або судами та оглядові на стан сп’яніння (ст.266 КУпАП). 

Відсторонення, тобто примусове звільнення транспортного засобу від особи, що 



ним керує, здійснюється працівниками органів внутрішніх справ. Огляд на стан 

сп’яніння здійснюється в медичних установах. 

З метою забезпечення законності розглянутих заходів ст. 267 КУпАП 

передбачає можливість їх оскарження заінтересованою особою у вищий 

орган (вищий посадовій особі) або прокуророві. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Перелічені заходи забезпечення провадження мають детальну 

регламентацію, закріплену у чинному КУпАП, проте варто звернути увагу на 

недосконалість механізму їх застосування. Відповідні проблеми порушені у 

законопроектах з удосконалення адміністративно-деліктного законодавства. 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

У результаті знайомства з провадженням у справах про 

адміністративні правопорушення можна зробити наступні висновки. 

Самостійність провадження у справах про адміністративні 

правопорушення обумовлюється як мінімум двома причинами: 

1) специфікою матерії, що розбираються: суперечки з відносин влади 

і примуса за своїм змістом далекі від цивільного розгляду з його 

принципами усності, рівності сторін, змагальності, матеріального інтересу; 

2) особливостями самого провадження , що укладається, на думку 

багатьох його дослідників, у спрощеній процедурі. На мою думку, 

процедура не може бути спрощеною, але повинна бути адекватною для 

винесення відповідно правовій істині рішення, забезпечувати переконання 

громадян у правильності застосування до них правил, установлених 

державою. 

Серед особливостей провадження у справах про адміністративні 

правопорушення можна назвати наступні: 1) покладання права доказу на 

владну сторону адміністративного процесу, на відміну від традиційного 

процесу; 2) можливість і усного, і письмового ведення справи, вирішення 

справи у відсутності відповідача, відсутність багатьох твердих правил 

цивільного і кримінального процесів; 3) провадження у справах про 

адміністративних правопорушень - це квазісудова діяльність; 4) у 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення беруть участь 

два суб'єкти, а не як у цивільному процесі; 5) публічний характер 

правопорушень, що викликають приватний спір. 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Варто звернути увагу на сучасне поняття 

адміністративно-деліктного провадження. При розгляді питань про стадії 

провадження, доречно детально розглянути процесуальні етапи та дії по 

кожній зі стадій у справах про адміністративні правопорушення. 

Знання про основні положення теми, викладені у лекції доцільно 

розширити в ході самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окрему увагу слід 

приділити ключовим словам і поняттям та опрацюванню нормативних актів 

МВС до теми, ознайомленню з адміністративно-деліктною процесуальною 

документацією. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Головною метою лекції є: вивчення особливостей адміністративної 

відповідальності, яка настає за вчинення правопорушень що посягають на 

встановлений порядок управління. 

 

 



 

ВСТУП 

Сьогоднішня лекція продовжує особливу частину адміністративної 

відповідальності, як важливої складової сучасного предмету 

адміністративного права. Питання лекції відіграють значну роль у практичній 

діяльності органів внутрішніх справ, так як правопорушення, що посягають 

на встановлений порядок управління, становлять значну небезпеку для 

діяльності органів публічної адміністрації та забезпечення ними захисту та 

реалізації прав і свобод людини. 



І. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 

посягають на встановлений порядок управління 

 

На даному етапі розвитку нашої держави та гармонізації нашого 

законодавства відповідно до норм Європейського Союзу, Україна зорієнтована, 

насамперед, на побудову ефективної системи державного управління на 

наукових засадах, глибокому аналізі сучасних і прогностичних процесах 

суспільного розвитку. Одним із елементів такого процесу є державно-

правова реформа та її складова – адміністративна реформа. Метою 

адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного 

управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, 

правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, 

соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати 

впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування системи 

державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а 

головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним 

інтересам. Така система державного управління буде прозорою, 

побудованою на наукових принципах і ефективною. 

Незважаючи на багаторазове використання в чинному Кодексі України 

про адміністративні правопорушення терміна ―встановлений порядок 

управління‖, законодавчого визначення його поняття немає. Інколи це 

поняття змішують з поняттям державного управління в цілому, хоч, 

очевидно, що це неправильно. Державне управління як різновид державної 

діяльності значно ширше від поняття ―встановлений порядок управління‖. 

Останнє – тільки одна із складових частин державного управління. 

Установлений порядок управління охоплює систему суспільних відносин, що 

забезпечують нормальну діяльність державного апарату, інших державних і 

недержавних організацій у сфері управління, а також чітке дотримання у цій 

сфері спеціальних правил (у т.ч. юридично-технічних, режимного характеру 



та ін.)
72

. 

Зауважимо, що діяльність адміністративно-владного апарату на 

сьогоднішній день має назву публічна адміністрація. Її природа носить 

значно ширший характер від категорії „державне управління‖, що 

обумовлено тим, що в сучасній організації суспільного життя, управлінські 

дії здійснюють окрім спеціальних державних інститутів також органи 

місцевого самоврядування та численні громадські і приватні організації 

тощо. Саме тому найбільш доречним та відповідним сучасним реаліям є 

термін „публічна адміністрація‖, а встановлений порядок управління є її 

складовою. 

Варто відмітити, що адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління, вміщені у главі 15 КУпАП і об’єднані 

родовим об’єктом – „встановлений порядок управління‖. 

Безпосередніми ж об’єктами правопорушень цієї групи є конкретні 

суспільні відносини або більш звужене їх коло, притаманне певній сфері 

(суспільні відносини, пов’язані з паспортним режимом та громадянством, 

дозвільною системою тощо). 

Об’єктивна сторона правопорушень глави 15 КУпАП відображена у 

диспозиціях відповідних статей, причому склади правопорушень, що 

посягають на правовідносини державного управління у різних галузях, в 

основному мають бланкетні (відсилаючі) диспозиції, на кшталт стаття 212-3 

відсилає до законів України „Про інформацію‖, „Про доступ до публічної 

інформації‖, ‖Про звернення громадян‖, „Про доступ до судових рішень‖ та 

„Про засади запобігання і протидії корупції‖. Також цілий ряд статей, 

містить склади правопорушень, об’єктивна сторона яких полягає у 
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невиконанні законних вимог та приписів посадових осіб державних 

контролюючих органів, або перешкоджанні їхній діяльності (статті 188-1-

188-37), передбачає саме ті законні вимоги чи контролюючі дії, які зазначені 

у відповідних положеннях про державні органи та інструкціях, що 

регламентують їхні повноваження
73

. 

Натомість диспозиції статей, що містять склади правопорушень у сфері 

судоустрою передбачають здебільшого вичерпно виписану об’єктивну 

сторону, як-от у статті 185-3 (прояв неповаги до суду): а) злісне ухилення від 

явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, перекладача, 

б) непідкорення зазначених осіб та інших громадян розпорядженню 

головуючого, в) непідкорення розпорядженням головуючого чи порушення 

порядку під час судового засідання, г) вчинення будь-ким дій, які свідчать 

про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил; або у статті 187 

(порушення правил адміністративного нагляду): а) неявка за викликом 

органу внутрішніх справ у вказаний термін і ненадання усних або письмових 

пояснень з питань, пов’язаних з виконанням правил адміністративного 

нагляду; б) неповідомлення працівників органу внутрішніх справ, які 

здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання 

або про виїзд за межі району (міста) у службових справах; в) порушення 

заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може 

перевищувати восьми годин на добу; г) порушення заборони перебування у 

визначених місцях району (міста); ґ) нереєстрація в органі внутрішніх справ. 

Принагідно зазначимо, що більшість правопорушень цієї групи 

утворюють формальні склади – наявності шкідливих наслідків при цьому не 

потрібно. Нерідко на кваліфікацію скоєного впливають і такі ознаки 

об’єктивної сторони, як місце (скажімо, прикордонна зона), час (наприклад, 
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порушення правил адміністративного нагляду, порушення іноземцями та 

особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного 

проїзду через територію України), характер та спосіб скоєння 

правопорушення (на кшталт, незаконні дії щодо державних нагород). 

Частина проступків цієї групи можуть бути тривалими (наприклад, 

проживання без паспорта, ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і бойових припасів). 

Суб’єкт правопорушень, що посягають на встановлений порядок 

управління, здебільшого спеціальний – посадові та службові особи, які мають 

дотримуватися приписів державних органів, або виконувати вимоги 

уповноважених цими органами осіб, а також громадяни, що мають певні 

специфічні обов’язки (військовозобов’язані, учасники судових засідань, 

особи, що знаходяться під адміністративним наглядом). 

Так, можна виділити наступні категорії суб’єктів даних 

правопорушень
74

: 

1. Загальні суб’єкти. Це фізичні, осудні особи, які на момент 

вчинення правопорушення досягли 16-річного віку. Наприклад, загальним 

є суб’єкт правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 

185, 185-3, 186-1, 202 та деякими іншими. 

2. Спеціальні суб’єкти. Це особи, які, крім ознак загального 

суб’єкта, мають також додаткові специфічні ознаки, пов’язані з віком, 

професійною чи службовою належністю, правовим статусом. Наприклад, 

до спеціальних суб’єктів можна віднести: 

 громадян України – щодо недотримання паспортного режиму (197); 

 осіб, які досягли 18 років – організатор масового заходу (185-1); 

 керівників, начальників, посадових осіб, головних спеціалістів, інших 
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посадових осіб, повноваження яких мають юридично значущий характер 

(189); 

 осіб, які викликаються до органів попереднього розслідування (185-4); 

 осіб, зобов’язаних подавати статистичні дані (186-3); 

 осіб, які перебувають під адміністративним наглядом (187); 

 працівників слідчих ізоляторів та установ виконання покарань (188); 

 громадян, які займаються підприємницькою діяльністю (188-3); 

 громадян – власників вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї 

(192); 

 іноземних громадян, осіб без громадянства (203); 

 капітанів іноземних суден (207); 

 військовозобов’язаних, призовників (210) 

 допризовників, зобов’язаних прибути до військового комісаріату (211-

1)
75

. 

Суб’єктивна сторона правопорушень, що посягають на встановлений 

порядок управління (глава 15 КУпАП) здебільшого характеризується як 

умислом, так і необережністю, за винятком тих складів правопорушень, які 

можуть бути вчинені лише умисно: злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця (стаття 185); порушення порядку організації і 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (стаття 185-1); 

створення умов для організації і проведення з порушенням установленого 

порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій (стаття 185-2); 

злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до 

органів досудового слідства або дізнання (стаття 185-4); публічні заклики до 

                                           

75
 Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення 

волі: Закон України від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. – № 52. – Ст. 455. 



невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України (стаття 185-7); ухилення від 

виконання законних вимог прокурора (стаття 185-8); самоуправство (стаття 

186); незаконні дії щодо державних нагород (стаття 186-1); незаконне 

вилучення паспортів і прийняття їх у заставу (стаття 201); неявка на виклик у 

військовий комісаріат (стаття 211-1) тощо. 

Варто акцентувати увагу на тому, що суб’єктивна сторона цих 

правопорушень характерна тим, що переважна їх частина вчиняється умисно, 

рідше – через необережність. Також у окремих випадках законодавець 

безпосередньо вказує на умисність протиправної дії (наприклад, умисне 

зіпсуття паспорта – стаття 198). 

Санкції за правопорушення, перелічені у главі 15 КУпАП здебільшого 

представлені штрафами, або штрафами із застосуванням додаткових 

стягнень: оплатного вилучення чи конфіскації предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. 

У випадках вчинення правопорушень в сферах судочинства, діяльності 

державних органів можливі санкції у вигляді громадських (стаття 185) або 

виправних робіт (стаття 185-7) чи адміністративного арешту (стаття 187)
76

. 

Відмітимо, що найбільш характерними складами адміністративних 

правопорушень які посягають на встановлений порядок управління є: 

 „Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника 

міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, військовослужбовця‖ (стаття 185); 

 „Порушення правил адміністративного нагляду‖ (стаття 187); 
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 „Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у 

слідчих ізоляторах, установах виконання покарань‖ (стаття 188); 

 „Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі 

іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї‖ 

(стаття 190); 

 „Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску 

через державний кордон України‖ (стаття 202). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Підсумовуючи розгляд першого питання, слід зазначити, що сучасна 

адміністративно-правова наука України не дає однозначного визначення 

поняттю встановленого порядку управління. Разом з тим в даній главі 

об’єднано багато різних змістом, ступенем шкідливості правопорушень 

 

 



ІІ. Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають 

на нормальну діяльність правоохоронних органів та суду 

 

Вміщені в главі 15 КУпАП адміністративні правопорушення проти 

порядку управління умовно можна розділити на такі групи: 

1. У сфері охорони громадського порядку та безпеки проведення 

масових заходів (ст. ст. 185, 185-1); 

2. У сфері додержання законодавства про вибори Президента України і 

народних депутатів (ст. 186-2); 

3. У сфері додержання законодавства щодо порядку організації і 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 185-1);  

4.  У сфері додержання правил адміністративного нагляду (ст. 187); 

5. У сфері додержання правил дозвільної системи (ст. ст. 189, 190, 191, 

192, 193,194,195,196); 

6. У сфері додержання правил паспортної системи (от. ст. 197, 198, 199, 

200, 201); 

7. У сфері виконання правил прикордонного режиму (ст. 203); 

8. У сфері виконання правил перебування в Україні іноземців і осіб без 

громадянства і транзитного проїзду через територію України (ст. 202, 204, 

205, 206); 

Правопорушення 1–5 групи ми розглянемо в другому питання, а інші – 

в третьому.  

Під час вивчення цього питання ми проаналізуємо статті 185, 185-1, 

186-2, 187, 188, 191, 192. 

Ст. 185 ―Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 



працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця‖ 

Об'єктом цього правопорушення є нормальна робота міліції, членів 

громадського формування з охорони громадського порядку, 

військовослужбовців. 

Об'єктивна сторона виражається в злісній непокорі законному 

розпорядженню або вимозі працівника міліції під час виконання ним 

службових обов’язків. 

Суб’єктом даного правопорушення може бути фізично осудна особа, 

яка досягла 16-річного віку. 

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини. 

Громадська небезпека злісної непокори визначається тим, що дії, які 

перелічені в ст. 185, не дають можливості забезпечити громадський порядок, 

стабільність якого є найважливішою гарантією реалізації громадянами їх 

суб’єктивних прав і виконання обов’язків, забезпечення законності і 

правопорядку. 

Злісна непокора може бути при наявності таких умов: 

– розпорядження або вимога має бути пред’явлена працівником 

міліції, членом громадського формування з охорони громадського порядку і 

повинна бути законною. Наприклад, на основі п.5 ст. 11 Закону України ―Про 

міліцію‖ та ст. 262 КУпАП працівник міліції має законні підстави для 

затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, для 

складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть 

бути вирішені на місці; 

– порушник повинен знати, що розпорядження або вимога віддана  

працівником міліції, чи військовослужбовцем при виконанні ним свої 

службових обов’язків з охорони громадського порядку. Тобто працівник 



міліції, залучений на охорону громадського порядку, повинен бути у 

форменому одязі, що свідчить про те, що він перебуває при виконанні 

службових повноважень, а також повинен пред’явити службове посвідчення 

(особливо, коли він висуває вимогу, перебуваючи у цивільному одязі, чим 

ставить до відома особу, що він є працівником міліції; 

– розпорядження чи вимога працівника міліції повинна бути 

конкретною, чітко вираженою; 

– працівник міліції повинен попередити особу, щодо якої 

висувається вимога, що в разі відмови виконати її ця особа буде нести 

адміністративну відповідальність, визначену ст. 185 КУпАП (конкретизуючи 

диспозицію цієї норми); 

– відмова виконати розпорядження працівника міліції (з 

урахуванням виконання ним вищевказаних вимог) повинна бути 

категорична, мати неодноразовий та однозначний характер.     

По своїми об’єктивними ознаками злісна непокора межує з опором 

працівнику міліції, члену громадського формування з охорони громадського 

порядку чи військовослужбовцю (ст. 342 Кримінального кодексу України). 

На відміну від опору, при злісній непокорі порушник тільки відмовляється 

виконати наполегливі, неодноразово повторювані законні розпорядження або 

вимогу і не чинить ніяких дій, які б фізично впливали на працівника міліції, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку чи 

військовослужбовця. 

Протокол за ст. 185 складає працівник міліції, а розглядають матеріали 

судді (суд). Розглядаючи справи про правопорушення, передбачені статтями 

185 і 185-7 КУпАП, судді зобов’язані перевірити правильність складення 

протоколу про адміністративне правопорушення, наявність пояснень особи, 

яка притягується до відповідальності, та свідків правопорушення, даних, що 

характеризують цю особу, зокрема, чи притягувалась вона раніше до 

адміністративної відповідальності протягом року. Суддя зобов’язаний 

зазначити в постанові про накладення адміністративного стягнення, за які 



конкретно правопорушення на винного накладено стягнення. 

Бурхливий розвиток громадської активності населення в період 

перебудови, втілення демократизації, гласності проявилися і в проведенні 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, проведення яких повинно 

здійснюватись у рамках законодавства. Однак на сьогодні існує багато 

прикладів проведення таких масових заходів з порушенням закону, що 

неминуче веде і повинно вести до вжиття ефективних заходів 

відповідальності.  

Ст. 185-1 ―Порушення порядку організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій‖ 

Об’єктом цього правопорушення є нормальне функціонування 

державних і громадських органів. 

Об’єктивна сторона проявляється в різних формах поведінки, дій або 

бездії організаторів (уповноважених) чи інших учасників мітингу. Дії можуть 

виражатись в матеріальній шкоді, умисно завданій державній, громадській, 

особистій власності, в порушенні правил громадського порядку, безпеки 

населення, дорожнього руху та ін. 

Суб’єктом даного проступку може бути громадянин України, який 

досяг 16-річного віку. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини. 

За ч. 2 ст. 185-1 несуть відповідальність організатори зборів, мітингів, 

вуличних походів та демонстрацій, а також учасники, які вчинили дане 

правопорушення повторно протягом року, після застосування заходів 

адміністративного стягнення. Слід відмітити, що як організатори до 

адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті особи, які досягли 

16-річного віку. 

Порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і 



демонстрацій затверджений Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28 

липня 1988 р. і залишається незмінним дотепер, однак, що очевидно, 

потребують перегляду та доопрацювання окремі його положення відповідно 

до нині чинного законодавства. 

Це повинно здійснюватись з дотриманням таких вимог: 

1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації 

робиться заява у виконавчий комітет відповідної місцевої ради. 

2. З заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або 

демонстрації можуть звертатись особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, 

– уповноважені трудових колективів підприємств, установ і організацій, 

громадських організацій та політичних партій. 

3. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або 

демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів до 

намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета, форма, місце 

проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, 

передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові 

уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), 

дата подачі заяви. 

4. Виконавчий комітет відповідної місцевої ради розглядає заяву і 

повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніш  

як за п’ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. Виконавчий 

комітет має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, 

інші час і місце проведення заходу. Рішення може бути оскаржено у 

вищестоящий виконавчий і розпорядчий орган або до суду у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

5. Виконавчий комітет ради забезпечує необхідні умови для 

проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації. 



6. Збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводяться 

відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені строки і в 

обумовленому місці. 

7. Під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій 

уповноважені (організатори), а також інші учасники зобов’язані 

додержуватися законів України, громадського порядку. Учасникам 

забороняється мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або 

пристосовані предмети, які може бути використано проти життя і здоров’я 

людей, для заподіяння матеріальної шкоди державним, громадським 

організаціям і громадянам. 

8. Державні і громадські організації, їх посадові особи, а також 

громадяни не мають права перешкоджати зборам, мітингам, вуличним 

походам і демонстраціям, які проводяться з додержанням установленого 

порядку. 

9. Виконавчий комітет ради забороняє збори, мітинг, вуличний похід 

або демонстрацію, якщо мета їх проведення суперечить Конституції України 

або загрожує громадському порядку і безпеці громадян. 

Порушення вищеназваних вимог складають об’єктивну сторону 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-1. 

Протоколи за ст. 185-1 складають працівники міліції, а розглядають 

матеріали суди протягом 3-х діб. Особи, затримані за дане правопорушення 

утримуються до розгляду справи. 

Ст. 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента України і 

народних депутатів
77

 

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини, що виникають під 
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час проведення виборів Президента України та народних депутатів. 

Об'єктивна сторона проявляється у формі дій учасників виборчої 

кампанії (громадян, членів дільничної виборчої комісії). 

Діяння, які складають об’єктивну сторону цього правопорушення, 

можуть вчинюватись лише шляхом дії. Так, відповідно до ч. 1 ст. 186-2 

КУпАП протиправними вважаються такі дії, що здійснюються на стадії 

передвиборчої кампанії: 

1. Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента 

України або народного депутата. 

2. Опублікування або поширення іншим способом неправдивих 

відомостей про кандидата в Президенти України або народного депутата. 

3. Агітація за або проти кандидата в день виборів (тобто після 24 

години останнього дня перед виборами). 

4. Втручання в роботу виборчої комісії, що перешкоджає виконанню 

ними обов’язків, пов’язаних з реєстрацією кандидатів у Президенти України 

або депутати. 

Відповідно до ч. 3 цієї статті, протиправними вважаються такі дії, які 

здійснюються в день проведення виборів: 

1. Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня для 

голосування за іншу особу. 

2. Втручання в роботу виборчої комісії, що перешкоджає виконанню 

ними обов’язків, пов’язаних з підрахуванням голосів чи визначенням 

результатів або підбиттям загальних підсумків виборів. 

Указані дії вчинюються всупереч вимогам, установленим 

Конституцією України (розділи 2, 3, 5), Законами України ―Про вибори 

Президента України‖ від 18 березня 2004 року, ―Про вибори народних 



депутатів України‖ від 18 жовтня 2001 року, ―Про Центральну виборчу 

комісію‖  від 30 червня 2004 року. 

Суб’єктом даного проступку може бути: 

1) за ч.1,3 ст. 186-2 КУпАП – громадянин України, який досяг 16-

річного віку
78

; 

2) за ч. 2 ст. 186-2 КУпАП – член дільничної виборчої комісії. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини. 

Ст. 187. ―Порушення правил адміністративного нагляду‖ 

Об’єктом цього правопорушення є правила адміністративного нагляду 

– основані на адміністративно-правових нормах, обов’язки, обмеження, 

здійснювані щодо осіб, які перебувають під адміністративним наглядом 

органів міліції. 

Об’єктивна сторона може виражатися в діях, які ставлять за мету 

ухилення від виконання правил адміністративного нагляду, так і в бездії 

щодо виконання цих правил. Законом України від 1 грудня 1994 р. ―Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі‖ 

передбачено перелік осіб, щодо яких встановлюється адміністративний 

нагляд. Адміністративний нагляд встановлюється за умови, що після 

звільнення з місць позбавлення волі особа, незважаючи на попередження 

органів внутрішніх справ, систематично порушує громадський порядок, 

права інших громадян чи вчиняє інші правопорушення і за кожне 

правопорушення притягувалась до адміністративної відповідальності у 
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встановленому Законом порядку
79

. 

Диспозиція ст. 187 КУпАП носить бланкетний, відсильний характер. 

Тому діяння, які складають об’єктивну сторону цього правопорушення 

визначені не в КУпАП, а у вищезазначеному Законі. Виходячи з диспозиції 

ст.ст. 9, 10 цього закону, протиправними діяннями осіб, щодо яких судом 

встановлено адміністративний нагляд, вважаються такі: 

- нез’явлення на виклик міліції у вказаний термін і відмова давати усні 

та письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням правил 

адміністративного нагляду;  

- неповідомлення працівників міліції, які здійснюють адміністративний 

нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі 

району (міста) у службових справах;  

- недотримання правил реєстрації в разі від’їзду в особистих справах з  

дозволу міліції в інший населений пункт; 

- недотримання заборон щодо виходу з будинку (квартири) у 

встановлений час (який не може перевищувати восьми годин на добу), 

перебування у визначених місцях району (міста), виїзду чи обмеження часу 

виїзду в особистих справах за межі району (міста);  

- недотримання термінів реєстрації в міліції (від одного до чотирьох 

разів на місяць). 

Під час дослідження об’єктивної сторони цього правопорушення слід 

пам’ятати, що в разі порушення особою, щодо якої встановлено судом 

адміністративний нагляд, правил його відбування, яке полягало в 

самовільному залишенні місця проживання з метою ухилення від 
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адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у 

визначений строк до обраного місця проживання, настає кримінальна 

відповідальність за ст. 395 КК.   

Суб’єктами даного правопорушення є особи, які перебувають під 

адміністративним наглядом і які порушують відповідні правила. 

Суб’єктивна сторона цього проступку виражається в прямому умислі і 

передбачає спеціальну мету – ухилитися від виконання правил 

адміністративного нагляду.  

Ст. 191 ―Порушення громадянами правил зберігання, носіння або 

перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів‖ 

Об’єктом правопорушення є встановлені правила щодо порядку 

зберігання, носіння, перевезення вогнепальної гладкоствольної мисливської 

чи холодної зброї. 

Об’єктивна сторона вказаного правопорушення  виражається в діях, що 

порушують правила зберігання, носіння або перевезення вищевказаних 

предметів дозвільної системи. 

Порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної 

гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м за секунду і 

бойових припасів громадян, які мають дозвіл органів внутрішніх оправ на 

зберігання зазначеної зброї. Правила зберігання, носіння або перевезення 

вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, припасів та патронів 

передбачені відповідною Інструкцією, затвердженою наказом МВС України 

від 21 серпня 1998 року № 622. 

Так, відповідно до п.12.12 Правил вогнепальна, пневматична, холодна 

(арбалети) зброя, що належить окремим особам, має зберігатися в місцях 

постійного проживання власників у міцних, з надійними замками дерев’яних 



шафах або металевих ящиках, спеціально виготовлених для зберігання зброї, в 

розібраному, розрядженому стані, зі спущеними курками, окремо від бойових 

припасів. У разі виникнення реальної загрози, з метою відвернення 

протиправного насильницького проникнення в житло, захисту особистого 

життя та життя інших громадян вогнепальна зброя може зберігатися в 

зібраному стані (в період загрози). Дозволяється за погодженням з 

територіальними органами внутрішніх справ зберігати зброю в дачних 

будинках у період проживання там громадян, власників зброї. До зброї не 

повинні мати доступ сторонні особи, особливо діти. 

Під час перенесення або перевезення всіма видами транспорту 

вогнепальна, пневматична, холодна (арбалети) зброя має бути зачохленою, у 

розрядженому, розібраному стані (якщо це можливо). У всіх випадках під час 

перенесення або перевезення вогнепальної зброї власник зобов’язаний мати 

при собі дозвіл органів внутрішніх справ на право її зберігання і носіння. З 

метою самозахисту від злочинних посягань зброя може перевозитися в 

зібраному стані, розрядженою.  

У всіх випадках перенесення та перевезення такої зброї її спускові 

гачки повинні бути замкнені курковими замками безпеки.  

Суб’єкт правопорушення – спеціальний – власник вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. Відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. ―Про право власності на окремі 

види майна‖, правом придбання мисливської гладкоствольної зброї 

користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, а мисливської 

нарізної зброї – 25-річного віку, на холодну та пневматичну зброю – 18-

річного віку та одержали в установленому порядку дозвіл на право 

придбання, зберігання та носіння цієї зброї. 

Суб’єктивна сторона цього правопорушення характеризується умисною 

формою вини та необережною формою вини через незнання установленого 



порядку чи необережного ставлення щодо додержання такого порядку.  

Протоколи складають посадові особи органів внутрішніх справ (ст. 255 

КУпАП). Справи розглядають місцеві суди (ст. 221 КУпАП)
80

. 

Ст. 192. ―Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік‖  

Об’єктом правопорушення – встановлені правила щодо порядку 

реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. 

Об'єктивна сторона – порушення строків реєстрації (перереєстрації) 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та порушення правил взяття її 

на облік. Згідно з Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної 

і холодної зброї, затвердженої наказом МВС України №622 від 21.08.98 р., 

придбана зброя протягом 10 днів з дня її придбання повинна бути 

зареєстрована в органах внутрішніх справ за місцем проживання  власника з 

отриманням дозволу на її зберігання, носіння.  

Суб’єкт – спеціальний – власник вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і бойових припасів (див. Суб’єкт ст. 191 КУпАП). 

Суб'єктивна сторона виражена у формі вини – необережність як 

результат легковажного ставлення до порядку реєстрації (перереєстрації) 

вищевказаних предметів дозвільної системи. 

Протоколи складають працівники органів внутрішніх справ; а рішення 

щодо притягнення до відповідальності приймають місцеві суди. 

Ст. 198. ―Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з 

необережності‖ 
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Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

здійснення паспортної системи в Україні. 

Об'єктивна сторона виражена в умисному зіпсутті паспорта чи 

недбалому зберіганні паспорта, що спричинило його втрату. Під умисним 

зіпсуттям паспорта розуміються неправомірні дії, які не призвели до 

настання для суб’єкта певних наслідків у вигляді прибутку, набуття певних 

прав і т.д. Необережне зберігання паспорта – це бездіяльність особи щодо 

прийняття належних заходів до зберігання паспорту. 

Відповідно до п. 19 Положення про паспорт громадянина України, 

затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 року, 

громадянин повинен надійно зберігати паспорт. Про втрату паспорта 

громадянин зобов’язаний терміново повідомити паспортну службу, яка видає 

тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу. 

Суб’єкт – фізично осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 

Суб’єктивна сторона виражена як в умисній формі вини, так і 

необережності. 

За ст. 198 протоколи складають працівники міліції, а справи 

розглядають начальники ОВС. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Адміністративні правопорушення проти порядку управління 

порушують нормальну управлінську діяльність підприємств, установ, 

організацій, підривають у трудових колективах дисципліну й установлений 

порядок, перешкоджають посадовим особам чи представникам громадськості 

виконувати покладені на них обов’язки, послаблюють авторитет влади, 

приводять до порушення прав та інтересів громадян. 

 

 



 



ІІІ. Характеристика інших адміністративних правопорушень проти 

порядку управління 

 

Із інших правопорушень проти порядку управління є необхідність 

проаналізувати ст.ст. 186, а також буде дана загальна характеристика 

правопорушень, передбачених ст.ст. 188-2, 202.  

Ст. 186. ―Самоуправство‖ 

Самоуправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом 

порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної 

шкоди громадянам або державним чи громадськими організаціям. 

Об'єктом цього правопорушення є нормальна робота державних, 

громадських організацій та інших осіб. 

Об’єктивна сторона проявляється в різних формах поведінки (для 

встановлення дійсного або гаданого права). 

Суб'єктом – може бути фізично осудна особа, яка досягла 16-річного 

віку. 

Суб’єктивна сторона – умисна форма вини. 

Для наявності даного правопорушення необхідна наявність сукупності 

наступних 3-х ознак: 

1. Дії здійснюються самовільно, з порушенням установленого 

законом порядку; 

2. Особа здійснює своє дійсне або гадане право; 

3. Дії не спричинили суттєвої шкоди громадянам або державним чи 

громадським організаціям. 

Розглядаючи конкретні обставини самоуправства, слід пам’ятати, що 



дійсне право – це право, яке належить особі в силу закону, договору чи іншої 

основи. Гадане право в дійсності особі не належить, але вона помилково 

вважає, що має це право
81

. 

Ст. 188. ―Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб 

Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його 

органів. 

Невиконання службовими особами, громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю, законних вимог службових осіб Державного 

комітету України у справах захисту прав споживачів та його органів про 

проведення перевірки діяльності з продажу товарів, виконання робіт, надання 

послуг громадянам – споживачам або про надання необхідних для цього 

матеріалів. 

Повноваження посадових осіб Державного комітету у справах захисту 

прав споживачів визначено в ―Положенні про Державний комітет у справах 

захисту прав споживачів‖, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 1994 р. 

Відповідно до цього Положення посадові особи Держспоживзахисту 

мають право: давати господарюючим суб’єктам обов’язкові для виконання 

приписи про припинення порушень прав споживачів; забороняти 

господарюючим суб’єктам реалізацію споживачам товарів, виконання робіт, 

надання послуг: на які немає документів, що засвідчують їх відповідність 

вимогам нормативних документів; на які актами законодавства або 

нормативними документами встановлено обов’язкові вимоги щодо  

забезпечення безпеки життя, здоров’я, майна споживачів і охорони 

навколишнього природного середовища, якщо ці товари (роботи, послуги) не 
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мають сертифіката відповідності; завезених на територію України без 

документів, які підтверджують їхню належну якість, та ін.  

Об’єктом цього правопорушення є нормальна діяльність державних 

органів і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю у справах 

прав споживача. 

Об’єктивна сторона – невиконання законних вимог. 

Суб’єкт – загальний (з 16-річного віку). 

Суб'єктивна сторона – умисна форма вини. 

Протоколи складають згідно зі ст. 244-4 ―Органи Державного комітету 

у справах захисту прав споживачів‖ посадові особи органів Державного 

комітету України у справах захисту прав споживачів, і розділяють справи про 

адміністративні правопорушення, і накладають адміністративні стягнення. 

Ч.2 ст. 188-2. Ухилення службових осіб і громадян, які займаються 

підприємницькою діяльністю, від своєчасного виконання приписів 

службових осіб Державного комітету України у справах захисту споживачів 

та його органів про усунення порушень прав споживачів. 

Ст. 202 ―Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах 

пропуску  через державний кордон України‖ 

Об’єктом даного правопорушення є установлений порядок управління 

– безпека громадян, суспільства і держави. 

Прикордонні зони і встановлений у них порядок передбачені такими 

нормативно-правовими актами: Законом України ―Про державний кордон 

України‖ від 04.11.91 р., Положенням про прикордонний режим, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1147 від 27.07. 98 

р. 

Об’єктивна сторона виражається в порушенні правил прикордонного 



режиму: в незаконному в’їзді, виїзді, перебуванні і переміщенні в межах 

пунктів пропуску через державний кордон. 

Суб’єктами даного правопорушення є громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, що перебувають на території України, які досягли 

шістнадцятирічного віку. 

Суб’єктивна сторона характеризується як умислом, так і 

необережністю. 

Протоколи за ст. 202 КУпАП складають посадові особи прикордонних 

військ, а справи розглядають командири військових частин, які охороняють 

державний кордон України. 

Стаття 195-6 „Порушення порядку виробництва, зберігання, 

перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів‖. Вказане 

правопорушення набуло значного поширення протягом останніх 10-15 років 

і являє собою істотну загрозу як встановленому порядку управління, так і 

життю і здоров’ю громадян, громадському порядку та нормальному 

функціонуванню органів публічної адміністрації. Правопорушення полягає у 

порушенні встановленого порядку виробництва, зберігання, перевезення, 

торгівлі та використання піротехнічних засобів. Тут знову спостерігається 

альтернативний склад, тобто правопорушенням буде виробництво, 

зберігання, перевезення, торгівля та використання піротехнічних засобів 

всупереч встановленого порядку або сукупність таких дій. 

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері 

державного контролю за виробництвом, перевезенням, торгівлею та 

використанням піротехнічних засобів. Особливі правила встановлені 

державою щодо використання таких засобів, а також їх виробництва і 

торгівлі. Так, пунктом 39 статті 9 Закону України „Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності‖ від 1 червня 2000 року, підлягає 

ліцензуванню діяльність по виробництву і торгівлі піротехнічними засобами. 



Наказом МВС України № 1649 від 23 грудня 2003 року затверджено 

Тимчасові правила обігу в Україні піротехнічних виробів. Зауважимо, що 

згідно з пунктом 1.4.1. Правил, піротехнічний виріб – це пристрій, який 

призначено для створювання необхідного ефекту (світового, іскрового, 

димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) 

піротехнічного складу. 

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою 

статтею, полягає у виробництві, перевезенні, торгівлі та використанні 

піротехнічних засобів без дозволу органів внутрішніх справ. 

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю 

вини як у формі умислу, так і у формі необережності. 

Суб’єкт правопорушення загальний, ним може бути особа, якій 

виповнилося 16 років на момент вчинення правопорушення. Щодо торгівлі – 

то суб’єкт може бути спеціальний, а саме ліцензіат, який порушує 

відповідний порядок здійснення торгівлі цими засобами
82

. 

За вчинення правопорушення передбачено санкцію у вигляді штрафу з 

конфіскацією піротехнічних засобів. При повторному вчиненні 

правопорушення особа піддається більшому розміру штрафу та конфіскації 

відповідних засобів. 

Складати протокол за правопорушення, передбачене статтею 195-6 

мають право уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ (стаття 

255). 

Матеріали, відповідно до статті 221 КУпАП розглядаються районними, 

районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями). 
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Відповідно до статті 277 КУпАП, справи про адміністративне 

правопорушення, передбачене статтею 195-6 розглядаються у 

п’ятнадцятиденний строк. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Підсумовуючи розгляд питання, зауважимо що розвиток демократичних 

цінностей в Україні, поряд з розбудовою правової держави зумовлює 

численні зміни в чинному КУпАП. Деякі правопорушення виключаються з 

Кодексу, проте за деякими з них санкції лише збільшуються. 



ВИСНОВКИ ЗА ТЕМОЮ: 

 

Підсумовуючі викладене, звернімо увагу на мобільність 

адміністративного законодавства, що зумовлює зміну адміністративної 

юрисдикції тих чи інших уповноважених суб’єктів. При складанні 

протоколу, розгляді матеріалів, прийнятті рішення по справі необхідно чітко 

і неухильно дотримуватись вимог і положень чинного законодавства. 

Варто пам’ятати, що правопорушення, які посягають на встановлений 

порядок управління не тільки порушують діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації в Україні та перешкоджають діяльності їх посадових осіб. 

Небезпека цих правопорушень у тому, що вони завдають шкоду належному і 

всебічному забезпеченню прав, свобод та законних інтересів громадян з боку 

суб’єктів владних повноважень. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Слід звернути увагу на закони та підзаконні 

нормативно-правові акти, що регулюють відносини в сфері встановленого 

порядку управління. Опрацювання вимагають склади правопорушень, що 

перебувають в адміністративній юрисдикції міліції. Знання про основні 

положення теми, викладені у лекції доцільно розширити в ході самостійної 

підготовки до семінарського заняття, керуючись робочою навчальною 

програмою дисципліни. Окрему увагу слід приділити ключовим словам і 

поняттям до теми та опрацюванню нормативних актів МВС. Корисним буде 

також складення під керівництвом викладача зразків процесуальних 

документів. 

 



 


