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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Останнім часом розгляд проблем адміністративного 

примусу здійснюється у контексті концептуально нових поглядів, що 

обумовлюють докорінні зміни організаційно-правових засад функціонування 

органів публічної адміністрації, зокрема гуманізацію їхньої діяльності та 

підвищення їхнього авторитету, налагодження відносин між даними органами і 

народом на засадах партнерства, удосконалення методів та засобів 

забезпечення прав і свобод людини.  

Аналіз відповідної наукової літератури свідчить про те, що останніми 

роками чимала увага приділялася дослідженням окремих аспектів застосування 

заходів адміністративного примусу в діяльності публічної адміністрації, 

зокрема, такими вченими, як: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, 

Ю. В. Білоусов, Ф. В. Бортняк, М. Ю. Віхляєв, Є. В. Додін, Р. В. Ігонін, 

Д. П. Калаянов, Л. П. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

В. В. Комаров, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінний, 

Д. М. Лук’янець, П. С. Лютіков, Р. С. Мельник, Р. В. Миронюк, О. П. Рябченко, 

М. М. Тищенко, О. В. Шевцова, С. В. Щербак, В. К. Шкарупа. Водночас 

основна увага вітчизняних науковців спрямована на дослідження 

адміністративно-примусової діяльності «передових загонів» правоохоронних 

органів, які відповідно до законодавства наділені найбільшими примусовими 

повноваженнями, зокрема поліції, Національної гвардії, прикордонної служби, 

прокуратури, хоча примусова діяльність не є їхньою основною функцією. 

Наприклад, А. Т. Комзюк виробив теорію адміністративного примусу в 

правоохоронній діяльності міліції, В. В. Єгупенко, О. Ю. Салманова 

акцентують увагу на адміністративному примусі в діяльності органів безпеки 

дорожнього руху, А. В. Сергєєв – підрозділів місцевої міліції, Ю. Я. Кінаш – 

органів у сфері гарантування безпеки у вугільних шахтах, О. В. Баклан – 

органів охорони праці, В. Т. Комзюк – митних органів. 

На відміну від цього адміністративно-примусова діяльність органів 

примусового виконання рішень судів та інших органів публічної адміністрації 

(далі – ОПВ) не піддавалась суттєвому науковому аналізу, хоча за своєю 

сутністю, виходячи із законодавчо визначених завдань діяльності цих органів, 

вони є чи не найбільш вмотивованими щодо застосування адміністративного 

примусу, адже їхня діяльність пов’язана з необхідністю вжиття примусових 

заходів щодо виконання рішень суду та органів публічної адміністрації. Однак 

слід зазначити, що у вітчизняній правовій науці питання примусової діяльності 

ОПВ дедалі частіше піддаються науковому дослідженню. Зокрема, слід 

виділити наукові роботи Б. М. Гука (досліджено механізм правового 

регулювання примусових заходів виконавчого провадження та виявлено його 

особливості), Ф. В. Бортняка (з’ясовано зміст та особливості методів діяльності 

державної виконавчої служби, здійснено аналіз заходів примусового виконання 

рішень та запропоновано окремі шляхи їх удосконалення). 

Водночас потрібно резюмувати, що комплексного дослідження 

адміністративно-примусової діяльності ОПВ у вітчизняній адміністративно-
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правовій науці здійснено не було, що й зумовлює актуальність цього напряму 

дослідження та доцільність його проведення з огляду на необхідність 

подальшого вдосконалення правових та організаційних заходів такої діяльності. 

Отже, надзвичайно актуальним та своєчасним нині уявляється дослідження 

особливостей застосування заходів адміністративного примусу в діяльності 

ОПВ.  

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

виконана відповідно до Пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942, 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 роки, 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 24 вересня 2010 року № 14-10, та безпосередньо пов’язаної з 

урядовою програмою реформування системи органів адміністративної 

юрисдикції – Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень, реалізація якої була розрахована на період до 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у тому, щоб на основі 

аналізу чинного законодавства України та практики його реалізації, наявного 

вітчизняного і зарубіжного досвіду правового забезпечення діяльності ОПВ 

визначити особливості застосування ними заходів адміністративного примусу 

та на цій основі виробити пропозиції і рекомендації щодо їх удосконалення. 
Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач:  

– визначити сутність та ознаки адміністративно-примусової діяльності ОПВ; 

– охарактеризувати систему заходів адміністративного примусу в діяльності 

ОПВ; 

– з’ясувати сутність та особливості застосування заходів примусового 

виконання рішень майнового характеру в діяльності ОПВ; 

– з’ясувати сутність та особливості застосування заходів примусового 

виконання рішень немайнового характеру в діяльності ОПВ; 

– виявити особливості застосування заходів адміністративної 

відповідальності в діяльності ОПВ;  

– вивчити зарубіжний досвід застосування заходів примусового виконання 

та виокремити напрями його впровадження в Україні; 

– визначити шляхи підвищення рівня контролю за законністю застосування 

заходів адміністративного примусу ОПВ та з’ясувати порядок оскарження їх 

застосування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються у сфері 

застосування заходів адміністративного примусу в діяльності органів публічної 

адміністрації. 

Предмет дослідження становить адміністративний примус у діяльності 

органів примусового виконання рішень судів та інших органів публічної 

адміністрації. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

сучасних загальних та спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. Їх 

застосування зумовлюється системним підходом, що надає можливість 
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досліджувати поставлені питання в єдності їх соціального змісту і юридичної 

форми. Зокрема, за допомогою логіко-семантичного методу проаналізовано і 

поглиблено понятійний апарат (розділи 1, 2). Системно-структурний метод дав 

можливість з’ясувати особливості адміністративно примусової діяльності ОПВ 

(підрозділ 1.1), систему заходів адміністративного примусу в діяльності ОПВ 

(підрозділ 1.2). За допомогою формально-логічного методу досліджувалося 

чинне законодавство України, яке регламентує порядок примусового виконання 

ОПВ (підрозділи 2.1, 2.2). Методи класифікації, групування, системно-

функціональний застосовано для визначення видів та сутності заходів 

примусового виконання рішень майнового та немайнового характеру (розділ 2). 

Статистичний, порівняльно-правовий, структурно-логічний та компаративний 

методи використано для аналізу особливостей застосування заходів 

адміністративної відповідальності в діяльності ОПВ (підрозділ 2.3), вивчення 

зарубіжного досвіду застосування заходів примусового виконання та 

виокремлення напрямів його впровадження в Україні, визначення шляхів 

підвищення рівня законності застосування заходів адміністративного примусу 

ОПВ (розділ 3). 

Нормативну основу роботи склали Конституція України, чинні законодавчі 

та інші нормативно-правові акти, які регулюють адміністративно-примусову 

діяльність ОПВ, міжнародне законодавство у сфері застосування заходів 

примусового виконання. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнені результати вивчення 

матеріалів справ виконавчого провадження, здійснюваного ОПВ; матеріали 

прокурорських перевірок законності застосування заходів примусового 

виконання; статистичні дані щодо діяльності підрозділів примусового 

виконання з оформлення матеріалів справ про адміністративні 

правопорушення; статистичні дані щодо діяльності адміністративних судів із 

розгляду справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб 

органів примусового виконання за 2009–2014 роки; зведені дані опитування 

156 посадових осіб органів примусового виконання, які уповноважені на 

здійснення виконавчого провадження, та 125 учасників виконавчого 

провадження; інформація на офіційних сайтах ОПВ, Міністерства юстиції 

України та інформація в ЗМІ. Дисертантом також використано особистий 

досвід практичної роботи в підрозділах ОПВ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права 

визначити проблеми адміністративно-примусової діяльності ОПВ та 

запропонувати авторське бачення шляхів їх вирішення. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та 

висновків, зокрема: 

уперше: 
– визначено сутність категорії «адміністративно-примусова діяльність 

ОПВ» як нормативно врегульованої адміністративної діяльності ОПВ, 

спрямованої на застосування до осіб заходів впливу морального, майнового, 
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особистісного та іншого характеру з метою забезпечення виконання останніми 

рішень ОПВ, здійснюваної на підставах, в межах повноважень та у спосіб, 

визначених законом та з урахуванням дотримання прав і свобод громадян; 

з’ясовано її ознаки; 

– виокремлено принципи адміністративно-примусової діяльності ОПВ, а 

саме: законності, публічності, всебічної охорони прав людини і громадянина, 

рівності всіх перед законом, об’єктивної істини, оперативності, економічності; 

– запропоновано класифікувати заходи адміністративного примусу, що 

застосовуються ОПВ, на дві групи: заходи загального адміністративного 

примусу, тобто ті, що пов’язані з протиправними діяннями; спеціальні заходи 

адміністративного примусу, тобто ті, що не пов’язані з протиправними 

діяннями та здійснюються в межах виконавчого провадження (заходи 

примусового виконання рішень, заходи забезпечення примусового виконання 

рішень); 

– запропоновано розширити адміністративно-юрисдикційні повноваження 

посадових осіб ОПВ, а саме: надати керівникам відповідних ОПВ 

повноваження щодо прийняття рішень у справах про порушення порядку 

виконавчого провадження, залишивши за судом повноваження щодо розгляду 

скарг на постанови керівника органів примусового виконання у порядку 

адміністративного судочинства;  

удосконалено: 
– видову класифікацію адміністративно-запобіжних заходів, що 

застосовують ОПВ, шляхом виділення трьох груп: заходів загально-

профілактичної спрямованості, заходів, що застосовуються для попередження з 

боку конкретних осіб; заходів, що застосовуються для забезпечення порядку та 

умов здійснення виконавчого провадження; 

– наукові підходи відносно процедурних форм діяльності ОПВ із 

застосування заходів примусового виконання рішень щодо: звернення 

стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника; звернення 

стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; 

вилучення в боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у 

рішенні; 

– наукові положення про процедуру діяльності ОПВ щодо вжиття заходів 

забезпечення примусового виконання рішень, зокрема: проведення перевірки 

виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню, подання запитів, 

виклик фізичних та посадових осіб, одержання від них пояснень, довідок та 

іншої інформації, безперешкодного входу до приміщень і сховищ, на земельні 

ділянки, що належать боржникам, накладання арешту на майно та кошти 

боржника та ін.; 

дістали подальшого розвитку: 

– підходи щодо виокремлення серед спеціальних заходів адміністративного 

примусу, здійснюваних ОПВ, заходів забезпечення примусового виконання 

рішень, розкрито їх зміст; 

– характеристики адміністративних правопорушень, що підвідомчі ОПВ, які 

були визначені з урахуванням спрямованості даної служби і ролі у практичній 
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діяльності її працівників; 

– наукові підходи щодо систематизації заходів адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства про виконавче провадження, 

відповідно до якої повний перелік протиправних діянь, спрямованих на 

протидію виконанню рішень судів і інших органів, а також юрисдикція ОПВ 

щодо оформлення матеріалів справ про дані правопорушення мають бути 

визначені в КУпАП. 

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 подальшої розробки 

проблематики адміністративно-примусової діяльності ОПВ, зокрема розробки 

теоретичних та практичних аспектів діяльності ОПВ щодо забезпечення 

виконання в примусовому порядку рішень судів та інших органів (акт 

впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

від 10.12.2014); 

– правотворчій діяльності – у процесі підготовки змін та доповнень до 

КУпАП, зокрема доповнення КУпАП ст. 222-3 «Органи примусового 

виконання рішень судів та інших органів публічної адміністрації»; 

– правозастосовній сфері – для вдосконалення адміністративно-примусової 

ОПВ в аспекті підвищення законності застосування заходів адміністративного 

примусу в цілому та порядку оформлення матеріалів справ про адміністративні 

правопорушення та їх розгляд (акт впровадження Управління державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області від 27.04.2016); 

– навчальному процесі – для вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративна відповідальність» (акт впровадження Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 25.12.2014). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку 

правової доктрини та законодавства» (м. Київ, 2013 р.); «Актуальні питання 

забезпечення громадської безпеки та правопорядку» (м. Дніпропетровськ, 

2013 р.); «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (м. Одеса, 2014 р.); «Актуальні проблеми охорони 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено 

у 5 наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 



6 

Загальний обсяг дисертації становить 208 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

187 сторінок. Список використаних джерел налічує 205 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 «Поняття, ознаки та види адміністративно-примусової 

діяльності органів примусового виконання» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сутність та ознаки адміністративно-примусової 

діяльності органів примусового виконання» з’ясовано сучасне розуміння 

адміністративного примусу як правової категорії, виробленої теорією 

адміністративного права, визначено поняття адміністративно-примусової 

діяльності ОПВ та виокремлено її ознаки. 

З’ясовано, що, попри існування великого масиву наукових досліджень, 

присвячених проблемам адміністративно-примусової діяльності різних 

суб’єктів публічної адміністрації, така діяльність ОПВ у сучасних реаліях 

формування нових інститутів публічної адміністрації комплексно не 

досліджувалась, хоча сутність заходів, які застосовують посадові особи ОПВ 

для забезпечення виконання рішень суду та інших органів, здебільшого 

зводиться до застосування елементів адміністративного примусу. 

Досліджено сутність концепцій реформування ОПВ в Україні: від 

повернення до функціонування системи судових виконавців до створення 

системи приватних суб’єктів, які можуть наділятися повноваженнями щодо 

забезпечення виконання рішень судів та інших органів, які відповідно до 

законодавства підлягають виконанню в примусовому порядку; наведено 

аргументи щодо необхідності залишення в межах повноважень державної 

інституції арсеналу заходів адміністративного (державного) примусу, які 

застосовуються у процесі примусового виконання рішень ОПВ, крім рішень 

суб’єктів приватного права. 

У підрозділі 1.2 «Система заходів адміністративного примусу в діяльності 

органів примусового виконання» на основі напрацьованої наукою 

адміністративного права видової різноманітності заходів адміністративного 

примусу виокремлено види заходів адміністративного примусу, які 

застосовуються ОПВ, що складають їх систему. З огляду на специфіку 

діяльності ОПВ та сферу суспільних відносин, у яких ця діяльність 

здійснюється, застосовувані цим органом публічної адміністрації заходи 

адміністративного примусу, виходячи з мети їх застосування, можна 

класифікувати на дві групи: 1) заходи загального адміністративного примусу, 

тобто ті, що пов’язані з протиправними діяннями; 2) спеціальні заходи 

адміністративного примусу, тобто ті, що не пов’язані з протиправними 

діяннями та здійснюються в межах виконавчого провадження.  
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З’ясовано, що до заходів загального адміністративного примусу, 

здійснюваного ОПВ, належать: заходи з попередження протиправної поведінки, 

її припинення та встановлення відповідальності за невиконання законних вимог 

державного виконавця та перешкоджання здійсненню ним своєї діяльності. 

Доведено, що до спеціальних заходів адміністративного примусу слід віднести: 

заходи примусового виконання рішень; заходи забезпечення примусового 

виконання рішень; наведено розгорнуту їх класифікацію та розкрито їх зміст. 

Розділ 2 «Правові засади застосування заходів адміністративного 

примусу в діяльності органів примусового виконання» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Заходи примусового виконання рішень майнового 
характеру в діяльності органів примусового виконання» здійснено правовий 

аналіз адміністративно-примусової діяльності ОПВ щодо застосування заходів 

примусового виконання рішень майнового характеру, виокремлено вади такої 

діяльності та визначено напрями її вдосконалення. 

З’ясовано, що примусове виконання рішень майнового характеру 

здійснюється шляхом застосування таких заходів адміністративного примусу: 

1) звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника; 

2) звернення стягнення на доходи боржника; 3) вилучення в боржника і 

передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні. 

Здійснено аналіз ефективності застосування ОПВ заходів забезпечення 

примусового виконання рішень майнового характеру, в межах якого у травні–

червні 2014 року проведено опитування 156 посадових осіб ОПВ, які 

залучаються до проведення виконавчих дій. Результати опитування такі: 67 осіб 

(42 %) вказали на те, що найчастіше майно боржника виявляється шляхом 

подання запитів до відповідних органів (Державної фіскальної служби України, 

Сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, Департаменту 

державної реєстрації Міністерства юстиції України тощо); 65 осіб (41 %) 

вказали, що найефективнішим способом встановлення майна боржника є 

перевірка його майнового стану за місцем проживання боржника або в інших 

місцях (наприклад, на дачі чи в гаражі фізичної особи; в складських 

приміщеннях, орендованих юридичною особою-боржником) і лише 24 особи 

(15 %) вказали на ефективність встановлення такого майна шляхом проведення 

бесід зі стягувачем та боржником, сусідами останнього (по житлу, гаражу, 

дачі), колегами по роботі. 

Визначено особливості звернення стягнення на рухоме майно боржника, 

транспортні засоби, заробітну плату, інші види доходів боржника, у тому числі 

на банківські рахунки і цінні папери, інше майно боржника; виокремлено вади 

реалізації таких заходів адміністративного примусу та запропоновано окремі 

шляхи вдосконалення діяльності ОПВ щодо їх застосування. 

У підрозділі 2.2 «Заходи примусового виконання рішень немайнового 
характеру в діяльності органів примусового виконання» визначено систему 

заходів примусового виконання рішень немайнового характеру, що 

застосовують ОПВ для забезпечення виконання рішень суду, зокрема: 
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1) поновлення на роботі; 2) відібрання дитини; 3) виселення боржника; 

4) вселення стягувача. 

З’ясовано, що дана група заходів примусового виконання у виконавчому 

провадженні не є популярною ані з огляду на їх практичне застосування, ані з 

огляду на реакцію громадськості, що пов’язано, насамперед, із тим, що 

застосування окремих із них, зокрема відібрання дитини та виселення 

боржника, чинить істотний моральний тиск на державного виконавця, особливо 

коли дитина примусово відбирається від батьків та передається до дитячого 

будинку, або коли з квартири виселяється багатодітна сім’я; по-друге, часто 

такі дії мають певний резонанс та викликають супротив громадськості, а тому 

практика вжиття даних заходів державними виконавцями не є поширеною та не 

має наукового супроводу. 

Здійснено аналіз правових підстав та порядку застосування органами 

примусового виконання заходів примусового виконання рішень немайнового 

характеру; виокремлено вади реалізації таких заходів адміністративного 

примусу та запропоновано окремі шляхи вдосконалення діяльності ОПВ щодо 

їх застосування. 

У підрозділі 2.3 «Заходи адміністративної відповідальності в діяльності 
органів примусового виконання» визначено систему заходів адміністративної 

відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця, 

підстави та порядок їх застосування.  

Встановлено, що органами примусового виконання та судом щорічно 

притягується до адміністративної відповідальності за невиконання законних 

вимог державного виконавця близько 10 тисяч юридичних та фізичних осіб і 

кількість їх щороку збільшується, що спричинено: досить низьким рівнем 

правосвідомості громадян, тобто усвідомленням виконання обов’язку нести 

майнову та немайнову відповідальність за свої незаконні дії; низьким рівнем 

довіри громадян до суду та інших органів, які виносять рішення, обов’язкові 

для виконання, що є цілком обґрунтованим, адже більше 23 % рішень цих 

органів у порядку судового оскарження визнаються незаконними; 

запровадженням адміністративної відповідальності за невиконання законних 

вимог державного виконавця не лише юридичних осіб, а й фізичних осіб. 

Здійснено аналіз нормативно визначених форм невиконання законних вимог 

державного виконавця, і з урахуванням проблем правозастосовної практики їх 

застосування запропоновано виділити такі види протиправної діяльності: 

неусунення порушень законодавства про виконавче провадження; несвоєчасне 

подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших 

доходів боржника; неподання або подання недостовірних відомостей про 

доходи і майновий стан боржника; невиконання без поважних причин у 

встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника 

виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі; порушення заборони 

державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке 

накладено арешт; неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи 

місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів); неявка без поважних 

причин за викликом державного виконавця. 
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Розкрито процедуру застосування заходів адміністративної відповідальності 

за невиконання законних вимог державного виконавця, виявлено її вади та 

запропоновано окремі напрями вдосконалення, зокрема розширення 

адміністративно-деліктних юрисдикційних повноважень посадових осіб ОПВ. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення адміністративно-примусової 

діяльності органів примусового виконання» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід застосування заходів примусового 

виконання та шляхи його впровадження в Україні» здійснено порівняльний 

аналіз функціонування системи органів, які забезпечують виконання рішень 

судів та інших суб’єктів владних повноважень у примусовому порядку в 

Україні та інших державах, виокремлено їх позитивний досвід з метою його 

адаптації та впровадження у вітчизняне законодавство і правозастосовну 

практику. 

З’ясовано, що особливістю побудови органів, які забезпечують виконання 

рішень судів та інших суб’єктів владних повноважень у примусовому порядку в 

європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, Японії, Китайській 

Народній Республіці та окремих країнах Азії, є: множинність таких суб’єктів, 

яким делеговано від держави повноваження щодо примусового виконання 

рішень, передусім майнового характеру; неоднорідність таких суб’єктів, що 

зумовлює їх поділ за: порядком та цілями утворення, формою власності, 

структурою повноважень, порядком ухвалення та узгодження рішень про 

застосування примусових заходів, межами компетенції; відносна визначеність 

їх територіальної та інституційної підвідомчості; особливість та порядок 

узгодження прийняття рішення про застосування окремих примусових заходів 

у ході виконавчого провадження шляхом звернення до суду; обмеження 

застосування окремих заходів примусу та наділення повноваженнями з їх 

застосування виключно суб’єктів публічної адміністрації. 

Здійснено аналіз зарубіжного досвіду створення та діяльності системи ОПВ, 

обґрунтовано та запропоновано вітчизняну концепцію розвитку системи таких 

органів, відповідно до якої паралельно з ОПВ може бути створено інститут 

приватних виконавців не як альтернатива ОПВ, а як суб’єкти, які мають 

підвищити рівень виконання рішень у примусовому порядку. Положеннями 

даної концепції передбачається також надання права стягувачеві самостійно 

визначати ОПВ – державний чи приватний, яким буде вжито заходів із 

виконання рішення. Поряд із цим структура та повноваження ОПВ і система 

приватних виконавців у межах даної концепції повинні будуватись на 

принципах рівності та узгодженості. Запропоновано законодавчо закріпити за 

державними виконавцями виключне право з виконання рішень окремої 

категорії (принцип диференціації виконавчих проваджень), зокрема: рішень 

щодо стягнення коштів на користь держави, конфіскації майна тощо.  

У підрозділі 3.2 «Контроль за законністю застосування заходів 
адміністративного примусу органами примусового виконання та порядок 
оскарження їх застосування» визначено види контролю за законністю 

застосування заходів адміністративного примусу ОПВ, розкрито їх зміст, 

з’ясовано форми та порядок оскарження дій, рішень чи бездіяльності посадових 
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осіб ОПВ; виокремлено вади такої діяльності та запропоновано окремі шляхи їх 

усунення. 

З’ясовано, що видами контролю за законністю діяльності посадових осіб 

ОПВ щодо застосування заходів адміністративного примусу є: внутрівідомчий, 

надвідомчий, судовий та громадський. Внутрівідомчий контроль за 

своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним 

виконавцем здійснюють начальник відділу, якому безпосередньо 

підпорядкований державний виконавець, а також керівник вищестоящого 

органу державної виконавчої служби; надвідомчий – Міністерство юстиції 

України через Департамент державної виконавчої служби; судовий – у порядку 

перевірки судом (суддею) законності вчинення дій примусового характеру, 

провадження яких здійснюється за рішенням суду, наприклад виїмки 

документів; громадський – шляхом участі представників громадських рад у 

колегіях Департаменту державної виконавчої служби або Міністерства юстиції 

України або шляхом безпосереднього звернення громадян із заявою, 

пропозицією чи скаргою до посадових осіб ОПВ.  

Обґрунтовано та висунуто пропозицію уніфікувати порядок оскарження 

рішення, дії або бездіяльності державного виконавця незалежно від суб’єкта 

оскарження – стягувача, боржника чи інших учасників виконавчого 

провадження, а також визначити виключну юрисдикцію адміністративних судів 

щодо розгляду спорів, пов’язаних з оскарженням рішення, дії або бездіяльності 

державного виконавця, та визначити виключну юрисдикцію загальних судів 

щодо розгляду спорів, пов’язаних з оскарженням рішення, дії або бездіяльності 

приватного виконавця (в перспективі, у разі запровадження такого інституту 

виконання рішень у примусовому порядку). 

 

ВИСНОВКИ 

  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні та вдосконаленні адміністративно-правових 

засад діяльності ОПВ щодо застосування заходів адміністративного примусу. У 

результаті дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, зокрема: 

1. Визначено поняття адміністративно-примусової діяльності ОПВ та 

з’ясовано, що її ознаками є: вид спеціального адміністративного примусу, що 

застосовується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання 

рішень ОПВ; його застосування поєднується з використанням засобів 

організаційного, психологічного, морального, матеріального та фізичного 

впливу на фізичну та юридичну особу; застосовується, як правило, самостійно 

ОПВ, однак в окремих випадках – із залученням інших органів, наприклад 

поліції; застосовується виключно в межах та у спосіб, передбачені законом, і 

виключно в порядку відкритого виконавчого провадження; може 

застосовуватися не тільки до сторони виконавчого провадження, а й до органів 

та посадових осіб, які відповідно до законодавства мають сприяти виконавчому 
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провадженню (наприклад, посадових осіб банків, підприємств, адміністрації 

установ); підстави, умови і порядок застосування регулюються 

адміністративно-процедурними нормами; застосовується в примусовому 

порядку, тобто незалежно від волі й бажання суб’єкта, до якого застосовується; 

застосування здебільшого здійснюється на підставі процесуальних документів 

(актів, постанов, висновків) або супроводжується їх складенням. 

2. Обґрунтовано доцільність класифікації заходів адміністративного 

примусу у виконавчому провадженні, виходячи з мети їх застосування, на дві 

групи: 1) заходи загального адміністративного примусу, тобто ті, що пов’язані з 

протиправними діяннями і застосовуються всіма органами, які уповноважені на 

застосування заходів адміністративного примусу; 2) спеціальні заходи 

адміністративного примусу, тобто ті, що не пов’язані з протиправними 

діяннями та здійснюються в межах виконавчого провадження – заходи 

примусового виконання рішень та заходи забезпечення примусового виконання 

рішень.  
3. Визначено дві групи заходів примусового виконання рішень: 1) заходи 

примусового виконання рішень майнового характеру; 2) заходи примусового 

виконання рішень немайнового характеру. До заходів примусового виконання 

рішень майнового характеру віднесено: звернення стягнення на кошти, рухоме 

та нерухоме майно боржника; звернення стягнення на доходи боржника; 

вилучення в боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у 

рішенні. До заходів примусового виконання рішень немайнового характеру 

віднесено: поновлення на роботі; відібрання дитини; виселення боржника; 

вселення стягувача. 

4. Встановлено, що до заходів забезпечення примусового виконання рішень 

посадовими особами ОПВ слід віднести: безперешкодне входження до 

приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проведення 

огляду зазначених приміщень і сховищ; накладання арешту на майно боржника, 

опечатування, вилучення, передача такого майна на зберігання та реалізація 

його в установленому законодавством порядку; накладення арешту на кошти та 

інші цінності боржника; звернення до суду, який видав виконавчий документ, із 

заявою про роз’яснення рішення, з поданням про розшук боржника – фізичної 

особи або дитини; виклик фізичних осіб, посадових осіб із приводу виконавчих 

документів, що є у виконавчому провадженні; залучення у встановленому 

порядку до провадження виконавчих дій понятих, працівників поліції, інших 

осіб, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна – суб’єктів оціночної 

діяльності – суб’єктів господарювання; звернення до суду за встановленням 

тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або 

керівника боржника – юридичної особи – за межі України до виконання 

зобов’язань за рішенням у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, 

покладених на нього рішенням та ін. 

5. Обґрунтовано та доведено необхідність удосконалення правового 

забезпечення підстав та порядку застосування ОПВ окремих примусових 

заходів майнового характеру шляхом: 1) надання права державному виконавцю 

виносити постанову про арешт транспортного засобу, стосовно якого винесено 
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постанову про оголошення його в розшук; 2) встановлення права державного 

виконавця проводити визначення вартості майна боржника виключно за 

наявності платіжного документу, який підтверджує вартість цього майна; 

3) закріплення процесуальної форми передачі арештованого майна державним 

виконавцем для продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних 

умовах, а також вилучення виявлених готівкових коштів у боржника у формі 

постанови, а не заявки, або акта державного виконавця. 

6. Визначено, що підвищенню ефективності заходів адміністративної 

відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця 

сприятиме: 1) визначення в ст. 188-13 КУпАП повного (наближеного до 

вичерпного) переліку форм невиконання законних вимог державного 

виконавця, а також проведення їх уніфікації з нормою ст. 89 Закону «Про 

виконавче провадження»; 2) приведення у відповідність норм ст. 188-13 

КУпАП і ст. 89 Закону з метою виключення встановлення двох видів 

відповідальності – адміністративної і фінансової за одне й те саме протиправне 

діяння (виключити дублювання відповідальності); 3) передбачення в ст. 89 

Закону України «Про виконавче провадження» норми, відповідно до якої 

державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням 

(повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності 

відповідно до закону (ст. 382 Кримінального Кодексу України) у разі 

повторного невиконання без поважних причин у встановлений державним 

виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та 

рішення про поновлення на роботі; 4) наділення керівників відповідних органів 

примусового виконання повноваженнями щодо прийняття рішень у справах про 

порушення порядку виконавчого провадження, залишення за судом 

повноваження щодо розгляду скарги на постанову керівника органу 

примусового виконання у порядку адміністративного судочинства, доповнення 

КУпАП ст. 222-3 «Органи примусового виконання рішень судів та інших 

органів публічної адміністрації»; 5) введення посади інспектора (старшого 

інспектора) відділу профілактики та адміністративної практики, основними 

повноваженнями якого повинні стати підготовка матеріалів справ про 

адміністративні правопорушення та подання їх на розгляд керівнику органів 

примусового виконання для прийняття рішення по справі, розробка чітких 

кваліфікаційних характеристик посади такого інспектора, основною з яких має 

бути наявність вищої юридичної освіти та фахові знання у сфері 

адміністративно-деліктної юрисдикції.  

7. Виокремлено позитивний зарубіжний досвід функціонування ОПВ, який 

може бути корисним для вдосконалення сучасної вітчизняної моделі 

функціонування ОПВ, зокрема: 1) досвід Французької Республіки, Італійської 

Республіки, Королівства Нідерландів, Республіки Словенія, Італійської 

Республіки, Республіки Польщі, Румунії, Словаччини, Естонської Республіки, 

Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Казахстан, в яких 

існує інститут державних (судових) виконавців, а також інститут приватних 

виконавців, який отримує повноваження від держави в особі органів юстиції та 

діє від імені держави на підставі ліцензії, контроль за яким здійснюють 
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регіональні та національні палати як органи самоуправління, до такої категорії 

належить і адвокат стягувача, який займається практичною роботою зі збору 

необхідної інформації про майно боржника; 2) досвід Сполучених Штатів 

Америки, відповідно до якого державний виконавець (посадова особа 

маршальської служби) звертається до Державної міграційної служби задля 

введення останньою заборони на виїзд боржника за межі країни; 3) досвід 

Сполучених Штатів Америки, відповідно до якого одним із дієвих засобів 

змушення боржника виконати рішення суду є надання інформації про боржника 

в Агентство з кредитних даних, в обов’язки якого входить збір інформації про 

громадян як про потенційних неблагонадійних кредиторів, яка заноситься до 

публічно доступного рейтингу, – у нашій державі це міг би здійснювати 

Національний банк України як центральний орган виконавчої влади, який 

реалізує політику в кредитно-грошовій сфері держави; 4) досвід Сполучених 

Штатів Америки, Французької Республіки, Федеративної Республіки 

Німеччина, Фінляндської Республіки та Королівства Іспанії та інших щодо 

запровадження тимчасового вилучення посвідчення на керування 

транспортним засобом, тимчасової заборони видачі боржнику ліцензії, дозволу, 

а також призупинення дії ліцензій та дозволів, що були видані раніше та ін. 

8. З’ясовано, що напрямами вдосконалення діяльності ОПВ щодо 

застосування заходів примусового виконання, у тому числі підвищення 

законності їхньої діяльності, можуть стати: 1) кодифікація норм міжгалузевого 

інституту виконавчого провадження у Виконавчий кодекс України (або Кодекс 

виконавчого провадження), в якому доцільно визначитися зі статусами 

державного і приватного виконавців, системою та структурою виконавчих 

служб; завданнями, принципами, формами та функціями їхньої діяльності; 

відносинами з органами державної влади та правоохоронними органами 

України і зарубіжних країн, корпоративними і приватними організаціями; 

способами та засобами урядового, міністерського та громадського контролю за 

їхньою діяльністю; застосуванням технічних засобів; залученням експертів та 

інших спеціалістів до проведення виконавчих дій; порядком та обсягами 

матеріально-технічного, фінансового і кадрового забезпечення; окресленням 

правового і соціального захисту, а також визначенням статусу інших учасників 

виконавчого провадження; 2) розширення повноважень державних виконавців 

щодо застосування заходів адміністративного примусу під час забезпечення 

дій, спрямованих на виконання рішень суду та інших органів у примусовому 

порядку (застосування особистого огляду особи, огляду її речей, майна, 

застосування спеціальних засобів самооборони), або, як альтернатива створення 

судової поліції, завданнями діяльності якої, поряд із забезпечення безпеки 

судового розгляду справ, буде надання державним виконавцям у разі потреби 

силової допомоги під час здійснення примусового виконавчого провадження; 

3) створення асоціацій, союзів, товариств, спілок виконавчих служб, які б 

сприяли правовому та соціальному захисту працівників ОПВ в Україні, 

надавали можливість обміну досвідом з аналогічними міжнародними та 

зарубіжними утвореннями; 4) створення сталої системи державно-

асоційованого контролю за примусовим виконанням судових рішень, задля 
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чого варто законодавчо закріпити систему суб’єктів контролю та нагляду у 

виконавчому провадженні, усунувши тим самим дублювання повноважень та 

посиливши засади спеціалізації, спростити її процедуру, забезпечивши її 

прозорість шляхом урізноманітнення методів та форм практичного здійснення, 

а також виробити механізм громадського контролю за такою діяльністю; 

5) запровадження у функціонування державно-асоційованої виконавчої служби 

України якісного взаємозв’язку з правоохоронними органами; 6) виключення в 

перспективі можливості адміністративного оскарження дій державного 

виконавця, поклавши такі функції виключно на суд, що повною мірою 

забезпечить гарантії захисту прав і охоронюваних законом інтересів фізичних 

та юридичних осіб у виконавчому провадженні. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ 

ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Корнейчук С. П. Система мер принудительного исполнения решений в 

деятельности Государственной исполнительной службы Украины и порядок их 

применения / С. П. Корнейчук // Legea si Viata. – 2014. – № 10. – С. 86–89.  

2. Корнейчук С. П. Поняття, зміст та особливості адміністративно-

примусової діяльності державної виконавчої служби України / С. П. Корнейчук 

// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. – 2013. – № 2. – С. 316–323. 

3. Корнейчук С. П. Особливості застосування адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень, підвідомчих органам державної 

виконавчої служби України / С. П. Корнейчук // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету : Серія «Право». – 2013. – № 21. – 

Ч. II. – Т. 2. – С. 169–172. 

4. Корнейчук С. П. Система заходів адміністративного примусу, що 

застосовуються органами Державної виконавчої служби / С. П. Корнейчук // 

Учёные записки Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского : серия «Юридические науки». – 2014. – № 2. – Т. 27 (66). – 

С. 73–79. 

5. Корнейчук С. П. Загальні та спеціальні заходи адміністративного примусу 

в діяльності Державної виконавчої служби України / С. П. Корнейчук // 

Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – 2014. – 

№ 1. – С. 171–173.  

6. Корнейчук С. П. Ознаки та види адміністративного примусу, що 

застосовується органами державної виконавчої служби / С. П. Корнейчук // 

Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та 

законодавства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 18–19 травня 2013 року). – у 2-х частинах. – К. : Центр правових 

наукових досліджень, 2013. – Ч. 2. – С. 16–18. 

7. Корнейчук С. П. Окремі питання встановлення адміністративної 

відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця / 

С. П. Корнейчук // Актуальні питання забезпечення громадської безпеки та 



15 

правопорядку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Дніпропетровськ, 18 жовтня 2013 року). – Дніпропетровськ : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 110–

112. 

8. Корнейчук С. П. Окремі питання класифікації заходів адміністративного 

примусу в діяльності Державної виконавчої служби / С. П. Корнейчук // 

Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в 

Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 

Україна, 14–15 лютого 2014 року). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація 

права», 2014. – С. 76–77. 

9. Корнейчук С. П. Окремі питання застосування арешту майна як заходу 

адміністративного примусу в діяльності Державної виконавчої служби / 

С. П. Корнейчук // Актуальні проблеми охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 14 листопада 2014 року). – 

Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2014. – С. 131–134. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Корнейчук С. П. Адміністративний примус у діяльності органів 

примусового виконання рішень судів та інших органів публічної 

адміністрації. – 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. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад 

правового регулювання та практики діяльності ОПВ щодо застосування заходів 

адміністративного примусу. У роботі з’ясовано сутність, ознаки та види 

адміністративно-примусової діяльності ОПВ, виокремлено особливості 

застосування заходів примусового виконання в діяльності ОПВ, визначено вади 

їх застосування та запропоновано механізми їх вдосконалення. 

Досліджено зарубіжний досвід застосування заходів примусового виконання 

рішень судів та інших органів публічної адміністрації та виокремлено шляхи 

його впровадження в Україні. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на визначення шляхів підвищення рівня законності 

застосування заходів адміністративного примусу ОПВ та порядку їх 

оскарження. 

Ключові слова: адміністративний примус, адміністративно-примусова 
діяльність, виконавче провадження, заходи адміністративного примусу, органи 

примусового виконання. 
 

Корнейчук С. П. Административное принуждение в деятельности 

органов принудительного исполнения решений суда и других органов 

публичной администрации. – Рукопись. 
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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. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических основ 

правового регулирования и практики деятельности ОПИ по применению мер 

административного принуждения в рамках исполнительного производства, 

составлению рекомендаций по ее усовершенствованию. 

Проанализированы научные подходы к определению понятия 

административного принуждения, раскрыто его содержание. Выяснены 

сущность, признаки и виды административно-принудительной деятельности 

ОПИ. Установлено, что под административно-принудительной деятельностью 

ОПИ следует понимать нормативно урегулированную административную 

деятельность ОПИ, направленную на применение к лицам мер воздействия 

морального, имущественного, личного и иного характера с целью обеспечения 

выполнения последними решений судов и других органов (должностных лиц), 

которые осуществляются на основаниях, в пределах полномочий и способом, 

определенных законом, и с учетом соблюдения прав и свобод граждан. 

Осуществлена классификация мер административного принуждения, 

применяемых ОПИ, на две группы: меры общего административного 

принуждения, то есть те, которые связаны с противоправными деяниями; 

специальные меры административного принуждения, не связанные с 

противоправными деяниями и осуществляющиеся в пределах исполнительного 

производства (меры принудительного исполнения решений, меры обеспечения 

принудительного исполнения решений); раскрыто их содержание. 

Раскрыта процедура деятельности ОПИ по применению мер 

принудительного исполнения решений относительно: обращения взыскания на 

денежные средства и иное имущество (имущественные права) должника; 

обращения взыскания на все виды доходов должника; изъятия у должника и 

передачи взыскателю определенных предметов, указанных в решении. 

Определены особенности деятельности ОПИ по принятию мер обеспечения 

принудительного исполнения решений (проведение проверки выполнения 

должниками решений, подлежащих выполнению, подача запросов, вызов 

физических и должностных лиц, получение от них объяснений, справок и 

другой информации, беспрепятственное вхождение в помещения и хранилища, 

на земельные участки, принадлежащие должникам, наложение ареста на 

имущество и средства должника и др.), определены критерии и пределы 

законности их применения. 

Исследован зарубежный опыт применения мер принудительного 

исполнения ОПИ, и выделены направления его внедрения в Украине. 

Разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации, 

направленные на определение путей повышения уровня законности 

применения мер административного принуждения ОПИ и порядка обжалования 

их применения. В частности, предложено: расширить административно-

юрисдикционные полномочия должностных лиц ОПИ путем наделения 
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руководителей соответствующих ОПИ полномочиями по принятию решений по 

делам о нарушении порядка исполнительного производства, оставив за судом 

полномочия по рассмотрению жалоб на постановления руководителя ОПИ в 

порядке административного судопроизводства; исключить в перспективе 

возможность административного обжалования действий государственного 

исполнителя, возложив такие функции исключительно на суд, что в полной 

мере обеспечит гарантии защиты прав и охраняемых законом интересов 

физических и юридических лиц в исполнительном производстве; выработать 

механизм общественного контроля за деятельностью ОПИ. 

Ключевые слова: административное принуждение, административно-

принудительная деятельность, исполнительное производство, меры 
административного принуждения, органы принудительного исполнения. 

 

Korneychuk S. P. Administrative compulsion in the work of the enforcement 

of court decisions and other public administration bodies. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

This dissertation is devoted to complex research of theoretical principles, 

regulation and practices of enforcement authorities on the use of administrative 

enforcement within the enforcement proceedings, based on what made suggestions 

and recommendations for its improvement. 

The essence, characteristics and types of administrative coercive activities 

enforcement authorities. Thesis there is determined the peculiarities of application of 

measures of enforcement, identified problems in their application and proposals for 

ways to improve their application. 

Studied foreign experience in application of the enforcement of court decisions 

and other bodies of public administration and singled out areas of its implementation 

in Ukraine. Developed scientifically based proposals and recommendations to 

determine how to enhance its legitimacy application of administrative coercion 

enforcement authorities and the appeal of their application. 

Key words: administrative enforcement, administrative and coercive activity, 
enforcement proceedings, measures of administrative coercion, enforcement 
authorities.
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