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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Становлення України як європейської, правової, 

демократичної держави вимагає реформування національного законодавства, 

приведення його у відповідність до норм європейського права, спрямованого на 

забезпечення законності, правопорядку, дотримання прав і свобод людини. 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає, серед іншого, 

дерегуляцію та розвиток підприємництва, судову реформу та реформу 

правоохоронної системи. Нині в Україні відбувається активний розвиток 

підприємництва, чому сприяє спрощення умов здійснення підприємницької 

діяльності, підтримка з боку держави та дерегуляція багатьох секторів 

економіки. Незважаючи на це, досить частими є випадки порушення порядку 

здійснення господарської діяльності, вчинення правопорушень, пов’язаних із 

підприємницькою діяльністю. Розгляд справ про деякі адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності віднесено до юрисдикції 

суду, що зумовлено підвищеним ступенем їх суспільної шкідливості та 

необхідністю застосування стягнень, накладати які може лише суд. 

Реформування адміністративно-процедурного та адміністративно-деліктного 

законодавства вимагають формування нових наукових підходів до визначення 

місця та ролі суду в адміністративно-деліктному провадженні, обґрунтування 

необхідності розвантаження судів, звуження їхньої юрисдикції щодо розгляду 

справ про адміністративні правопорушення та розширення їхньої компетенції 

щодо судового контролю за накладенням адміністративних стягнень іншими 

органами державної влади. Водночас ефективний судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності є однією з 

важливих умов формування конкурентоздатної та розвинутої економіки 

України. 

Суди розглядають значну кількість справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності, що зумовлює 

актуальність дослідження особливостей судового розгляду справ даної 

категорії з метою формулювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення 

національного законодавства та юридичної практики. Проте впродовж останніх 

років спостерігається тенденція щодо зменшення надходження до місцевих 

загальних судів справ і матеріалів про адміністративні правопорушення. Так, 

у 2015 році їх частка в структурі всіх справ і матеріалів, що надійшли на 

розгляд до місцевих загальних судів, становила 23,7 % (надійшло 642 тис. 

справ і матеріалів про адміністративні правопорушення, що на 13,5 % менше, 

ніж у 2014 році). Зменшується і кількість справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності. Це може свідчити або 

про підвищення рівня правової культури підприємців, або про збільшення 

кількості невиявлених (латентних) правопорушень у даній сфері суспільних 

відносин. 

Відсутність комплексних монографічних досліджень судового розгляду 

справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності, 

а отже, відсутність наукового підґрунтя для сучасних правотворчих процесів в 
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адміністративно-деліктній сфері підкреслює актуальність даної дисертаційної 

роботи. 

Серед учених, які досліджували питання адміністративної відповідальності 

та безпосередньо розгляд судами справ про адміністративні правопорушення, 

треба відзначити таких: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Г. М. Атаманчука, 

О. М. Бандурку, Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, 

Ю. А. Ведєрнікова, М. Ю. Віхляєва, В. В. Галунька, Є. А. Гетьман, 

І. П. Голосніченка, С. Т. Гончарука, Г. В. Джагупова, Є. В. Додіна, 

В. В. Доненка, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, Л. В. Коваля, Ю. М. Козлова, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Копана, С. О. Короєда, 

О. В. Кузьменко, В. І. Курила, Є. В. Курінного, П. С. Лютікова, В. М. Марчука, 

Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришка, О. І. Остапенка, 

С. В. Пєткова, А. О. Селіванова, В. Ф. Сіренка, М. І. Смоковича, В. Д. Сорокіна, 

С. Г. Стеценка, Ю. А. Тихомирова, М. М. Тищенка, Н. В. Хорощак, 

В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученка, С. А. Ширіну, В. К. Шкарупу, 

А. М. Школика, Х. П. Ярмакі та інших, праці яких і стали науковим підґрунтям 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук від 24 вересня 2010 року № 14-10. Тема дисертації пов’язана з 

підготовкою змін до адміністративного законодавства та зі Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, в частині проведення судової реформи. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є всебічне 

наукове дослідження особливостей та актуальних проблем судового розгляду 

справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності 

та визначення перспектив його вдосконалення з урахуванням зарубіжного 

досвіду та міжнародних стандартів. Виходячи з указаної мети, в дисертації 

поставлено й вирішено такі основні задачі: 
 охарактеризувати історію виникнення та розвитку інституту судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності; 

 визначити історіографію та методологію доктринального дослідження 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності; 

 визначити правові засади та принципи судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності; 

 охарактеризувати склади адміністративних правопорушень у сфері 

підприємницької діяльності, що є предметом судового розгляду; 

 розкрити особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності; 

 визначити актуальні проблеми судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності; 
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 узагальнити зарубіжний досвід судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності та 

визначити шляхи його запозичення для України; 

 визначити пріоритетні напрями вдосконалення процедури судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності; 

 сформулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства, що регулює питання підвідомчості судам та процедуру розгляду 

справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із судовим 

розглядом справ про адміністративні правопорушення. 

Предметом дослідження є особливості судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Методи дослідження. Методологія дисертаційної роботи ґрунтується на 

поєднанні філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів 

дослідження. З метою визначення шляхів запозичення найкращого історичного 

досвіду організації та забезпечення розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності використовуються 

структурно-функціональний та системний методи, метод порівняння, а також 

принципи історизму та об’єктивності (підрозділи 1.1, 1.2). У процесі аналізу 

правових засад та принципів провадження у справах вказаної категорії 

використовується системний та аксіоматичний методи, а також метод 

співставлення юридичної сили нормативних актів (підрозділ 1.3). Для 

характеристики складів адміністративних правопорушень у сфері 

підприємницької діяльності та визначення особливостей провадження у 

справах вказаної категорії застосовуються структурно-функціональний та 

системний методи, прийоми логічного методу, а також метод юридичного 

моделювання (підрозділи 2.1, 2.2). Актуальні проблеми судового розгляду 

справ про адміністративні правопорушення вказаної категорії визначені за 

допомогою метода юридичної статистики, прийомів логічного методу, а також 

результатів соціологічних досліджень (підрозділ 2.3). У процесі дослідження 

зарубіжного досвіду у вказаній сфері використовується методологія 

порівняльного правознавства та прийоми логічного методу (підрозділ 3.1). 

Системний метод та метод юридичного моделювання дали змогу визначити 

пріоритетні напрями та способи вдосконалення чинного законодавства та 

юридичної практики щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення 

у сфері підприємницької діяльності (підрозділи 3.2, 3.3). 

Нормативну основу роботи склали чинне та раніше діюче законодавство 

України, перспективне адміністративно-деліктне законодавство, законодавство 

зарубіжних країн (Королівства Іспанія, Федеративної Республіки Німеччина, 

Швейцарської Конфедерації, Республіки Франція, Королівства Нідерланди, 

Королівства Данія, Республіки Італія, Грецької Республіки, Республіки Польща, 

Латвійської Республіки, Республіки Литва тощо). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

територіальними управліннями Державної судової адміністрації України у 
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Херсонській та Запорізькій областях, а також Управлінням узагальнення 

судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства 

Верховного Суду України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у дисертації 

вперше здійснено комплексне наукове дослідження особливостей судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 
 на основі комплексного дослідження особливостей та актуальних 

проблем судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності сформульовані конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення процедури судового розгляду справ зазначеної категорії, 

чинного адміністративно-деліктного законодавства та юридичної практики; 

 визначені особливості судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності, що полягають у 

необхідності доведення факту систематичного та безпосереднього здійснення 

особою підприємницької діяльності з метою отримання прибутку без державної 

реєстрації (дозволу чи ліцензії), а також необхідності визначення ступеня 

суспільної шкідливості вчиненого правопорушення (доцільності конфіскації 

виготовленої продукції та знарядь виробництва); 

 визначено, що одним із пріоритетних напрямів удосконалення процедури 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності є поширення практики використання результатів 

відеофіксації відповідних правопорушень з метою доведення факту 

систематичного та безпосереднього провадження особою господарської 

діяльності без державної реєстрації; 

удосконалено: 

 наукове узагальнення зарубіжного досвіду судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності в аспекті 

запозичення позитивного досвіду розгляду відповідних справ органами 

публічної адміністрації та посилення контрольної функції судів; 

 наукові положення щодо характеристики складів адміністративних 

правопорушень у сфері підприємницької діяльності, справи про які підвідомчі 

судам, що дозволило визначити доцільність їх віднесення до юрисдикції інших 

органів державної влади або суду з огляду на ступінь суспільної шкідливості; 

 наукові положення про систему принципів судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності, яка 

включає загальні та спеціальні принципи і яку запропоновано доповнити 

принципами презумпції невинуватості та визначення економічної доцільності 

застосування до правопорушників адміністративного стягнення у вигляді 

конфіскації; 

 наукові підходи до системи судового контролю за законністю накладення 

адміністративних стягнень у справах про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності в частині необхідності правового 
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врегулювання апеляційного перегляду справи та касаційного оскарження 

рішень місцевих судів (як адміністративних судів); 

дістали подальшого розвитку: 
 положення про те, що судовий розгляд справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності є особливим видом 

адміністративно-деліктного провадження, що вирізняється широкими 

повноваженнями суду, як незалежного і самостійного юрисдикційного органу, 

щодо застосування всього спектру адміністративних стягнень, включаючи 

конфіскацію майна (виготовленої продукції та знарядь виробництва, сировини і 

грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення); 

 положення про можливість використання «судового прецеденту» в 

процесі судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності, а саме доцільності застосування відповідної 

практики Європейського суду з прав людини; 

 положення щодо доцільності впровадження дистанційного судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності з використанням позитивного зарубіжного та вітчизняного досвіду 

дистанційного судочинства та його поширенням на адміністративно-деліктне 

провадження. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, питань 

правового регулювання підприємницької діяльності (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 02.12.2014); 

 правотворчості – для вдосконалення чинного адміністративно-

деліктного законодавства шляхом внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та перспективного адміністративно-

деліктного кодифікованого акта; 

 правозастосовчій діяльності – для підвищення ефективності  діяльності 

судів України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності (акт впровадження Суворовського районного 

суду м. Херсона від 17.12.2014); 

 навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів, у проведенні лекційних та практичних занять із таких навчальних 

дисциплін, як «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність» 

(акти впровадження Університету сучасних знань від 15.12.2014; 

Дніпропетровського гуманітарного університету від 19.01.2015; Бердянського 

інституту державного та муніципального управління Класичного приватного 

університету від 26.01.2015; Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова від 29.01.2015; Національної академії внутрішніх справ 

від 22.04.2015; Вінницького національного аграрного університету 

від 30.04.2015; Національного університету біоресурсів і природокористування 



6 

України від 06.05.2015; Харківського національного університету внутрішніх 

справ від 06.05.2015). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи були оприлюднені на 5 науково-практичних конференціях, а саме: 

«Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 2014 р.); 

«Вплив сучасної юридичної науки на політичні й соціально-економічні процеси 

в Україні» (м. Одеса, 2014 р.); «Законодавство України: історія розвитку, 

соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» 

(м. Запоріжжя, 2014 р.); «Розвиток державності та права в Україні: реалії та 

перспективи» (м. Львів, 2014 р.); «Роль права та закону в громадянському 

суспільстві» (м. Київ, 2016 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 7 

наукових статтях, з них 6 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 242 сторінки, у т. ч. 

основного тексту – 202 сторінки. Список використаних джерел налічує 208 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Порядок здійснення підприємницької діяльності як об’єкт 

адміністративно-деліктної охорони» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історія виникнення та розвитку інституту судового 

розгляду справ про правопорушення у сфері підприємницької діяльності» 

зазначено, що в радянський період значна кількість правопорушень у сфері 

господарської діяльності належала до злочинів, тому відповідні кримінальні 

справи розглядалися судами. Зокрема, кримінальна відповідальність була 

передбачена за спекуляцію, незаконні валютні операції, адже підприємницька 

діяльність здебільшого взагалі була поза законом. Уже в незалежній Україні 

довгий час існувала кримінальна відповідальність за порушення порядку 

зайняття підприємницькою діяльністю та за зайняття забороненими видами 

господарської діяльності. 

Діяльність судів як органів адміністративно-деліктної юрисдикції тривалий 

час обмежувалася розглядом справ про адміністративні правопорушення, за 

вчинення яких могло бути накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виправних робіт або адміністративного арешту. Але з початком судової 

реформи у 2010 році та прийняттям Закону України від 15 листопада 2011 року 
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«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» 

відбулася декриміналізація значної частини економічних злочинів і Кодекс 

України про адміністративні правопорушення було доповнено значною 

кількістю складів правопорушень у сфері підприємницької діяльності. 

У підрозділі 1.2 «Історіографія та методологія доктринального 
дослідження судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності» на підставі вивчення різноманітних 

наукових, навчальних, публіцистичних джерел різних історичних періодів 

сформовано висновок про відсутність у вітчизняній адміністративно-правовій 

доктрині комплексних монографічних робіт з відповідної проблематики. В 

основному у працях учених-адміністративістів розглядались питання судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення в цілому та судового 

контролю за законністю накладення адміністративних стягнень (О. В. Бачун, 
С. О. Короєд, Є. Б. Ламонов, Н. С. Погорєлова, В. М. Скавронік, С. А. Ширіна, 

О. В. Яценко та інші). 

У роботі умовно виділено три періоди в історіографії доктринального 

дослідження судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності. Перший (радянський період) – до 

проголошення незалежності Україною у 1991 році; другий (період 

державотворення незалежної України до 2010 року) – який характеризувався 

становленням вітчизняної новітньої науки адміністративного права та науковим 

обґрунтуванням необхідності реформування адміністративно-деліктного 

законодавства; третій (з 2010 року по теперішній час) – що характеризується 

активізацією наукових досліджень різних аспектів судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з початком судової реформи та 

гуманізацією відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності. 

Зазначається, що у вітчизняній правовій доктрині намітилася чітка 

тенденція щодо нових напрямів дослідження судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, а саме поглиблення спеціалізації наукових 

досліджень тематичного характеру на сучасному етапі, що виявляється у 

формуванні нових положень вітчизняної адміністративно-правової доктрини, 

перегляді засад судової юрисдикції з урахуванням європейських стандартів, а 

також появі нових поглядів на адміністративно-деліктне право. Цю тенденцію 

варто зберегти задля формування ґрунтовного доктринального базису з метою 

вдосконалення теорії та практики судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Методологічною основою даного дослідження є праці відомих учених-

адміністративістів, присвячені актуальним питанням розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, кваліфікації адміністративних проступків, 

накладенню адміністративних стягнень. Це, зокрема, праці О. М. Бандурки, 

А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, О. М. Стороженка, І. П. Голосніченка, 

Г. В. Джагупова, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янця, Т. О. Мацелик, 
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О. І. Миколенка, А. О. Селіванова, С. Г. Стеценка, Н. В. Хорощак та інших 

відомих вчених. 

У підрозділі 1.3 «Правові засади та принципи судового розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності» 

зазначено, що судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності регулюється великою кількістю законів та 

підзаконних нормативно-правових актів, що суперечить положенням 

Конституції України щодо правових засад діяльності суду (судді, здійснюючи 

правосуддя, є незалежними і підкоряються лише закону). 

Визначено, що до правових засад провадження у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності належать: 

Конституція та закони України, які регулюють загальний порядок судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення; закони та інші 

нормативно-правові акти України, які регламентують порядок здійснення 

підприємницької діяльності; норми Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, які встановлюють відповідальність за правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності. Велике значення у сфері правової 

регламентації судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності мають Постанови Пленуму Верховного Суду 

України. 

За результатами аналізу національного законодавства сформульовано 

авторське визначення підприємницької діяльності як виду господарської 

діяльності, що характеризується такими ознаками, як: наявність свідоцтва про 

державну реєстрацію (а у випадках, передбачених законом, – дозволу або 

ліцензії), самостійність, систематичність, наявність мети – отримання прибутку, 

відповідальність. Враховуючи це визначення, під час судового розгляду справ 

про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності 

насамперед необхідно встановити факт систематичного та безпосереднього 

здійснення особою господарської діяльності з метою отримання прибутку. 

Система принципів судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності представлена загально-

правовими (законності, рівності всіх перед законом, гласності тощо) та 

спеціальними принципами, що характерні для провадження у справах про 

адміністративні правопорушення (доведеності вини, презумпції невинуватості, 

оперативності тощо). 

Розділ 2 «Адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності як предмет судового розгляду» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Характеристика складів адміністративних 
правопорушень у сфері підприємницької діяльності, що є предметом судового 
розгляду» зазначено, що до юрисдикції суду ст. 221 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення відносить значну кількість складів 

правопорушень у галузі торгівлі, сфері послуг, у галузі фінансів та 

підприємницької діяльності. Значна кількість зазначених правопорушень 

пов’язана з порушенням техніко-юридичних норм, а самі правопорушення є 



9 

типовими, що зумовлює недоцільність віднесення розгляду справ про такі 

правопорушення до юрисдикції суду.  

Обґрунтовано недоцільність віднесення до юрисдикції суду справ про 

адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 164 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Також вбачається недоцільним віднесення до 

юрисдикції суду справ про адміністративні правопорушення, які пов’язані зі 

здійсненням підприємницької діяльності, зокрема, у сфері торгівлі (ст. ст. 155-

1, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та 

оподаткування. Суди в Україні розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 163-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (приблизно 19 тис. справ на рік), ст. 163-2 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (приблизно 20 тис. справ на рік), ст. 163-4 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (приблизно 18 тис. 

справ на рік). Враховуючи відсутність у санкціях зазначених статей Кодексу 

України про адміністративні правопорушення адміністративних стягнень, які 

може накладати лише суд, справи про відповідні правопорушення у сфері 

фінансів та оподаткування можуть розглядатися іншими органами державної 

влади з можливістю оскарження рішень (постанов) останніх у суді. 

У підрозділі 2.2 «Особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності» зазначається, що 

основним завданням суду в процесі розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності є встановлення наявності 

складу певного правопорушення; доведення винуватості особи на підставі 

зібраних доказів; встановлення обставин, що обтяжують чи пом’якшують 

відповідальність особи. Не менш важливим є здійснення судом контролю за 

правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення 

адміністративного стягнення. Особливістю судового розгляду справ даної 

категорії є необхідність встановлення факту систематичного здійснення особою 

підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, що часто потребує 

спеціальних знань та залучення додаткових доказів. 

Зазначено, що до суспільних відносин у сфері судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності належить 

і оскарження до суду дій та рішень підрозділів фінансових органів, органів 

Національної поліції та Державної фіскальної служби України. У зв’язку із цим 

удосконалення потребує національне законодавство щодо забезпечення права 

громадян на оскарження рішень місцевих судів (як адміністративних судів) у 

справах про адміністративні правопорушення з огляду на Рішення 

Конституційного Суду України від 08 квітня 2015 року № 3-рп/2015, яким 

положення ч. 2 ст. 171-2 КАС України визнані такими, що не відповідають 

Конституції України. Зокрема, доцільним вбачається запровадження 

спеціалізації суддів адміністративних судів щодо розгляду справ із приводу 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень про притягнення 

особи до адміністративної відповідальності. 

У підрозділі 2.3 «Актуальні проблеми судового розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності» 
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виділено такі проблеми, як: часта неявка до суду учасників судового розгляду; 

пропуск строків накладення адміністративного стягнення; відсутність правової 

регламентації судового розслідування, підстав і порядку проведення 

експертизи; «зв’язаність» судді протоколом про адміністративне 

правопорушення; недоліки, допущені під час складання протоколів про 

адміністративні правопорушення; помилки у кваліфікації адміністративних 

правопорушень, допущені співробітниками органів Національної поліції або 

Державної фіскальної служби України; загальне перевантаження судів 

розглядом справ про адміністративні правопорушення тощо. 

Виявлені проблеми дають змогу визначити оптимальні шляхи 

вдосконалення національного законодавства та юридичної практики судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності, запропонувати конкретні пропозиції щодо внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення законодавства та юридичної 

практики судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід судового розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності та шляхи 

його запозичення для України» підкреслено, що запозичення зарубіжного 

досвіду нормативного врегулювання в тій чи іншій сфері та імплементація 

відповідних норм у національне законодавство України є одним із пріоритетних 

шляхів подальшого вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства 

та юридичної практики. Детально проаналізовано нормативні засади та порядок 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності у зарубіжних державах, зокрема: Королівстві 

Іспанія, Федеративній Республіці Німеччина, Швейцарській Конфедерації, 

Республіці Франція, Королівстві Нідерланди, Королівстві Данія, Республіці 

Італія, Грецькій Республіці, Республіці Польща, Латвійській Республіці, 

Республіці Литва тощо та визначені напрями запозичення такого досвіду для 

України. 

Позитивним вбачається досвід тих зарубіжних країн, у яких справи про 

адміністративні правопорушення (кримінальні проступки) розглядають тільки 

адміністративні органи з можливістю оскарження їхніх рішень до суду. Не 

менш позитивним є досвід добровільної часткової сплати штрафу у разі 

скороченого провадження та забезпечення апеляційної скарги гарантією в 

розмірі призначеного штрафу (у разі незадоволення безпідставної скарги 

порушник фактично сплачує подвійний розмір штрафу). 

У підрозділі 3.2 «Аналіз судової практики розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності» 

встановлено, що у сфері суспільних відносин, яка безпосередньо пов’язана з 

порядком здійснення підприємницької діяльності, суди розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 164 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час аналізу 

постанов судів у справах про адміністративні правопорушення визначені типові 
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помилки, яких припустилися в процесі правозастосування співробітники 

органів Національної поліції, Державної фіскальної служби України та самі 

судді (помилки в кваліфікації адміністративних правопорушень, недоліки в 

оформленні протоколів про адміністративні правопорушення та супровідних 

матеріалів, необґрунтоване застосування додаткового адміністративного 

стягнення у вигляді конфіскації продукції тощо). 

З результатами аналізу судової практики сформульовані конкретні 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. 

У підрозділі 3.3 «Пріоритетні напрями та способи вдосконалення чинного 
законодавства щодо підвідомчості судам та процедури розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності» 

зазначено, що одним із пріоритетних напрямів удосконалення процедури 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності є поширення практики використання результатів 

відеофіксації правопорушень у сфері підприємницької діяльності як доказів у 

справах про адміністративні правопорушення. 

Досліджено роль судового прецеденту у правовій системі України і 

зазначається, що в процесі судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності необхідно враховувати 

прецедентну практику Європейського суду з прав людини та Постанови 

Верховного Суду України за результатами перегляду справ про адміністративні 

правопорушення з підстави, визначеної у ст. 297-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Окрему увагу приділено впровадженню в адміністративно-деліктне 

провадження дистанційного судочинства з використанням режиму 

відеоконференції, що дасть змогу подолати таку проблему, як неявка до суду 

учасників судового процесу, які проживають у різних населених пунктах. 

Зазначено, що реформаційні правотворчі процеси в адміністративно-

деліктній сфері обов’язково повинні включати перегляд та формулювання 

оновлених доктринальних засад адміністративної відповідальності, процедури 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні та вдосконаленні адміністративно-

правових засад судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій. Основні з них такі: 

1. За результатами дослідження історії виникнення та розвитку інституту 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності виділено основні періоди його становлення та 

розвитку, що дало змогу простежити тенденцію до посилення ролі суду в 

адміністративно-деліктному провадженні (розширення юрисдикції та 

контрольних функцій). 
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2. Історіографію доктринального дослідження різних аспектів судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення можна умовно поділити 

на три періоди. Перший – радянський період, до проголошення незалежності 

Україною у 1991 році (праці І. Ф. Бартикова, Д. М. Бахраха, П. С. Дагеля, 

П. Ф. Єлісейкіна, Т. М. Добровольської, О. С. Павлової, В. В. Шубіна); другий – 

період державотворення незалежної України до 2010 року (праці О. В. Бачуна, 

І. П. Голосніченка, Г. В. Джагупова, Р. А. Калюжного, В. К. Колпакова, 

С. О. Короєда, В. Г. Перепелюка, А. О. Селіванова, В. М. Скавроніка, 
В. К. Шкарупи); третій період – з 2010 року по теперішній час, що 

характеризується активізацією наукових досліджень судового розгляду справ 

про адміністративні правопорушення у зв’язку з реформуванням 

адміністративно-деліктного законодавства та судовою реформою (праці 

Ю. В. Калашник, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко, О. І. Миколенка, 

С. А. Ширіної). Таку тенденцію до спеціалізації досліджень варто зберегти та 

використати як наукову основу для реформування національного 

законодавства. 

3. Встановлено, що правові засади судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності умовно 

можна поділити на норми судового, адміністративно-процедурного та 

адміністративно-деліктного права. Перелік спеціальних принципів судового 

розгляду справ даної категорії пропонується доповнити принципами презумпції 

невинуватості та визначення економічної доцільності застосування до 

правопорушників адміністративного стягнення у вигляді конфіскації 

(виготовленої продукції та знарядь виробництва). 

4. Визначено, що до юрисдикції суду віднесено розгляд справ про значну 

кількість правопорушень у галузі торгівлі, сфері послуг, у галузі фінансів та 

підприємницької діяльності, які здебільшого є однотипними і пов’язані з 

порушенням техніко-юридичних норм (правил торгівлі, оподаткування тощо), 

що зумовлює доцільність віднесення розгляду справ про відповідні 

правопорушення до юрисдикції інших органів державної влади. 

Характеристика складів адміністративних правопорушень у сфері 

підприємницької діяльності, що є предметом судового розгляду, дала змогу 

сформулювати пропозиції щодо виключення з юрисдикції суду складів 

адміністративних правопорушень, передбачених ст. ст. 155-1, 160, 163-1, 163-2, 

163-4, ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Із 

цією метою необхідно виключити із санкцій вказаних статей Кодексу України 

про адміністративні правопорушення адміністративні стягнення, які може 

накладати лише суд, та внести відповідні зміни у ст. 221 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Реалізація зазначених пропозицій сприятиме 

розвантаженню місцевих судів та забезпечить ефективний розгляд інших справ 

про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

5. Встановлено, що особливості судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності 

полягають у необхідності доведення факту систематичного та безпосереднього 

зайняття особою певною господарською діяльністю з метою отримання 
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прибутку без державної реєстрації (дозволу чи ліцензії), а також у необхідності 

чіткого визначення ступеня суспільної шкідливості вчиненого правопорушення 

з метою визначення доцільності застосування додаткового адміністративного 

стягнення у вигляді конфіскації виготовленої продукції та знарядь 

виробництва. 

6. Визначено, що до основних проблем судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності належать: 

недоліки в оформленні протоколів про адміністративні правопорушення; 

пропуск строків притягнення до адміністративної відповідальності; відсутність 

в Кодексі України про адміністративні правопорушення регламентації порядку 

проведення адміністративного розслідування за аналогією з кримінальним 

процесом; надмірне навантаження на місцеві суди; досить часта відсутність у 

матеріалах справ документів та інших доказів, які підтверджують винуватість 

особи у вчиненні адміністративного правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності. 

7. У результаті проведеного аналізу адміністративного деліктного права 

зарубіжних країн встановлено, що у більшості країн Західної Європи санкції за 

адміністративні проступки накладають адміністративні органи (органи 

публічної адміністрації) і в суді здійснюється тільки розгляд скарг на рішення 

адміністративних органів про застосування санкцій. Такий позитивний досвід 

може бути запозичений Україною з метою розвантаження місцевих судів і 

створення умов для якісного та ефективного розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Позитивний досвід добровільної часткової сплати штрафу у разі 

скороченого провадження в Італійській республіці може бути запозичений 

Україною, а його реальне впровадження в національну юридичну практику 

дасть змогу зменшити навантаження на суди та буде здійснювати 

правовиховний вплив на громадян України. Крім того, заслуговує на увагу 

позитивний досвід Голландії щодо забезпечення апеляційної скарги гарантією в 

розмірі призначеного штрафу, що зменшує загальну кількість «безпідставних» 

оскаржень рішень адміністративних органів. Такий досвід також може бути 

впроваджений в національну юридичну практику шляхом внесення відповідних 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

8. Визначено, що одним із пріоритетних напрямів удосконалення процедури 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності є поширення практики використання результатів 

відеофіксації відповідних правопорушень як доказів у справах про 

адміністративні правопорушення. 

За результатами дослідження позитивного зарубіжного та вітчизняного 

досвіду дистанційного судового розгляду справ у режимі відеоконференції у 

кримінальному процесі підтримана ідея про доцільність та можливість його 

поширення на адміністративно-деліктне провадження і використання, зокрема, 

під час розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності, для чого необхідно внести відповідні зміни до 

ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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9. Сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення з метою вдосконалення правових 

засад та процедури судового розгляду справ зазначеної категорії. З метою 

заповнення прогалин у сфері правового регулювання судового розгляду справ 

про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності щодо 

правової регламентації судового розслідування (порядку допиту свідків, 

призначення експертиз тощо) доцільно в перспективному кодифікованому 

адміністративно-деліктному акті передбачити окрему главу, присвячену 

адміністративному (судовому) розслідуванню. 

10. Встановлено, що в Україні створені всі умови для розвитку судового 

прецеденту як джерела права і можливості його використання в процесі 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності, особливо в контексті реалізації Закону України 

від 12 лютого 2015 року «Про забезпечення права на справедливий суд». 

Посилення ролі судового прецеденту пов’язано з переглядом доктринальних 

положень щодо системи джерел адміністративного права (праці Л. Р. Біли-

Тіунової, Ю. П. Битяка, Р. С. Мельника). З метою забезпечення основних прав і 

свобод людини в процесі професійної підготовки та перепідготовки 

(підвищення кваліфікації) суддів та співробітників правоохоронних органів 

значна увага повинна приділятися вивченню актуальних для України судових 

прецедентів, прийнятих Європейським судом з прав людини. Для цього 

необхідно внести відповідні зміни до навчальних планів та програм юридичних 

факультетів усіх вищих навчальних закладів та Національної школи суддів 

України зокрема. 

11. З метою забезпечення належної доказової бази в процесі провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності запропоновані зміни до п. 4). ч. 1 ст. 62 Закону України від 07 грудня 

2000 року «Про банки і банківську діяльність» щодо підстав розкриття 

банківської таємниці. 

Реалізація вказаних пропозицій сприятиме значному підвищенню 

ефективності судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Зубов О. С. Особливості судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено аналізу судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Досліджені правові засади, особливості та стадії судового розгляду справ 

вказаної категорії; проаналізовано історіографію доктринального дослідження 

теми в різні історичні періоди; визначені проблеми судового розгляду справ 

про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності; 

досліджено відповідний зарубіжний досвід та сформульовано конкретні 

пропозиції щодо впровадження його в Україні; окреслено пріоритетні напрями 

та способи вдосконалення національного законодавства та юридичної практики 

у сфері судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності. Зокрема, запропоновано нормативно врегулювати 

проведення судового розслідування у справах про адміністративні 

правопорушення, регламентувати та використовувати позитивний досвід 

дистанційного судочинства під час розгляду справ зазначеної категорії, 

розширити повноваження адміністративних органів щодо розкриття банківської 

таємниці, враховувати прецедентну практику Європейського суду з прав 

людини в процесі судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 
судочинство, адміністративні правопорушення, адміністративно-деліктне 
законодавство, доказування, оскарження, підприємницька діяльність, стадії, 

судовий розгляд, удосконалення. 
 

Зубов А. С. Особенности судебного рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в сфере предпринимательской 

деятельности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 

Работа является одним из первых в отечественной административно-

правовой науке комплексным монографическим исследованием особенностей 

судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере 

предпринимательской деятельности.  

В работе на основе анализа общетеоретической и административно-

правовой научной литературы определены этапы исторического развития 

предпринимательства и судебного рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, в т. ч. правонарушениях в сфере предпринимательской 
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деятельности. Проанализирована историография исследования темы и 

выявлены тенденции ее научного исследования. 

Охарактеризованы составы административных правонарушений, которые 

отнесены к юрисдикции суда, и сделаны выводы о целесообразности внесения 

изменений в ст. 221 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

В частности, предлагается ряд административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности, дела о которых уполномочены 

рассматривать суды, отнести к юрисдикции органов Национальной полиции 

или Государственной фискальной службы Украины. 

Установлено, что главной особенностью производства по делам об 

административных правонарушениях в сфере предпринимательской 

деятельности является необходимость подтверждения факта систематического 

и непосредственного занятия лицом определенной хозяйственной 

деятельностью с целью получения прибыли без государственной регистрации 

(разрешения или лицензии). 

Детально проанализированы нормативные основы и порядок судебного 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере 

предпринимательской деятельности в зарубежных странах, в частности: 

Королевстве Испания, Федеративной Республике Германия, Австрийской 

Республике, Швейцарской Конфедерации, Республике Франция, Королевстве 

Дания, Республике Италия, Греческой Республике, Республике Польша, 

Латвийской Республике и др. 

Определены приоритетные направления и способы усовершенствования 

национального законодательства и процедуры судебного рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в сфере предпринимательской 

деятельности. В частности, предлагается нормативно урегулировать проведение 

судебного расследования в делах об административных правонарушениях, 

регламентировать и использовать позитивный опыт дистанционного 

судопроизводства при рассмотрении дел указанной категории, расширить 

полномочия административных органов относительно раскрытия банковской 

тайны, учитывать прецедентную практику Европейского суда по правам 

человека и Постановлений Верховного Суда Украины в процессе судебного 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
административное судопроизводство, административные правонарушения, 
административно-деликтное законодательство, доказывание, обжалование, 

предпринимательская деятельность, стадии, судебное рассмотрение, 
усовершенствование. 
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Thesis is devoted to the analysis of judicial disposal of legal proceeding about 

administrative offences in the field of entrepreneurial activity. The legal bases, 

feature and stage of judicial disposal of legal proceeding of the specified category are 

investigated; the history of research of a theme in the different historical periods is 

analysed; the problems of judicial disposal of legal proceeding about administrative 

offences in the field of entrepreneurial activity are determined; the appropriate 

foreign experience is investigated and the concrete offers concerning borrowing him 

for Ukraine are formulated; the priority directions of improvement of the national 

legislation and legal practice in sphere of judicial disposal of legal proceeding about 

administrative offences in the field of entrepreneurial activity are outlined. 

It was found that the main feature of proceedings on administrative violations in 

the field of entrepreneurial activity is the need to confirm that the systematic and 

direct employment face particular economic activity for profit without state 

registration (permit or license). Detailed analysis of the regulatory framework and the 

procedure for judicial review of administrative cases in the field of entrepreneurial 

activity in foreign countries, in particular: Kingdom of Spain, Federal Republic of 

Germany, Republic of Austria, Swiss Confederation, Republic of France, Kingdom 

of Denmark, Republic of Italy, Hellenic Republic, Republic of Poland, Republic of 

Latvia. 

Priority directions and ways of improvement of national legislation and judicial 

review cases about administrative violations in the field of entrepreneurial activity are 

formulated. In particular, the proposed regulations to regulate conduct a judicial 

inquiry into the affairs about administrative offenses, regulate and use the positive 

experience of remote court proceedings in cases of this category, expand the powers 

of the administrative authorities with respect to the disclosure of bank secrecy, take 

into account the case-law of the European Court of Human Rights and the Supreme 

Court of Ukraine in the process of judicial review of cases about administrative 

violations in the field of entrepreneurial activity. 

Key words: administrative responsibility, administrative legal proceedings, 
administrative offences, administrative legislation, proofs, appeal, entrepreneurial 
activity, stage, judicial consideration, improvement. 
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