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АНОТАЦІЯ 

 
Іванов І. Є. Адміністративно-правові засади провадження в справах 

про проступки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. – Науково-дослідний інститут публічного 

права, Київ, 2018. 

У дисертації сформульовано поняття проступку, визначено його 

ключові особливості, як юридичного факту, що поєднує у собі 

нормативний, фактичний та процесуальний елементи, які у своїй 

сукупності зумовлюють виникнення певного виду правовідносин, що є 

підставою притягнення до адміністративної відповідальності. 

Схарактеризовано групи ознак проступку, перші з яких акцентують на 

потенційній протиправності діяння, потребують втручання компетентних 

суб’єктів з метою визначення підстав для притягнення особи до 

адміністративної відповідальності. Друга група ознак проступку має більш 

складний характер, реалізується у його юридичному складі та потребує 

офіційного доказування за встановленою процедурою. 

Визначено сутність та зміст провадження у справах про проступки. 

Обґрунтовується, що цю юридичну категорію ватро розглядати як 

складову адміністративно-юрисдикційного процесу, у межах чого 

компетентні суб’єкти реалізують сукупність процесуальних дій, 

спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення 

протиправного діяння, або відсутності ознак проступку, що виключає 

підстави притягнення до адміністративної відповідальності. Виокремлено 

основні риси провадження в справах про проступки, які притаманні для 

сучасного стану вітчизняного правового забезпечення функціонування 

інституту адміністративної відповідальності. 
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Покласифіковано провадження в справах про проступки залежно від 

обсягу процесуальних повноважень компетентних суб’єктів публічної 

влади, у тому числі: а) провадження у справах про проступки із загальними 

стадіями; б) провадження у справах про проступки зі скороченими 

стадіями; в) провадження у справах про проступки із загальними стадіями, 

з певними процесуальними особливостями.  

Розглянуто аспекти історичного розвитку адміністративно-правового 

регулювання у сфері провадження в справах про проступки. 

Запропоновано відповідну періодизацію, що включає декілька періодів: 

перший період (від ХІ ст. до 1588 р.); другий період (від 1588 р. до 1864 р.); 

третій період (від 1864 р. до 1927 р.); четвертий період (від 1927 до 

1996 р.); п’ятий період (від 1996 р. до 2014 р.); шостий період (від 2014 р. й 

до сьогодні). Надано аргументацію щодо формування з моменту 

проголошення державного суверенітету Україною потужного масиву 

адміністративно-деліктного законодавства. Водночас реформування 

системи публічного управління, виокремлення низки нових проступків і 

посилення адміністративної відповідальності за їхнє вчинення зумовили 

якісний розвиток нормативно-правових актів, які врегульовують питання 

організації та здійснення провадження у справах про проступки. 

З’ясовано систему та правовий статус суб’єктів, уповноважених 

розглядати справи про проступки. За основу розподілу взято такі критерії: 

за наявністю владних повноважень; за місцем у системі органів публічної 

влади; за формою здійснення провадження у справах про проступки; за 

структурою адміністративно-деліктної юрисдикції; за обсягом компетенції 

щодо здійснення провадження у справах про проступки. 

Схарактеризовано процесуальні стадії провадження у справах про 

проступки. Наголошено на їхній чіткій послідовності та логічній 

узгодженістю між собою, що спрямовуються на вирішення завдань, 
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передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а  

також забезпечення охорони конституційних прав і свобод людини та 

громадянина. Наведено законодавчі й теоретичні підходи щодо 

особливостей реалізації основних і факультативних стадій провадження в 

справах про проступки системою суб’єктів адміністративно-

юрисдикційної діяльності. 

Заходи забезпечення провадження у справах про проступки 

визначено як сукупність адміністративних примусових заходів, що 

здійснюються компетентними органами та посадовими особами публічної 

адміністрації, спрямованих на припинення, фіксацію в документованій 

формі та збір первинних доказових матеріалів щодо конкретного факту 

вчинення проступку, а також створення належних умов для здійснення у 

встановлені процесуальні строки провадження у справі про проступок, 

виконання винесеної постанови про накладення стягнення. Розглянуто 

особливості застосування заходів забезпечення провадження в справах про 

проступки. Запропоновано їхню класифікацію за примусовим впливом з 

урахуванням видів прав людини та громадянина, які тимчасово 

обмежуються.  

Визначено шляхи запозичення позитивного зарубіжного досвіду у 

сфері провадження у справах про проступки шляхом комплексного аналізу 

відповідного законодавства Білорусі, Болгарії, Естонії, Казахстану, 

Молдови, Німеччини, Сербії, Словенії, Таджикистану, Чехії. 

Підсумовується, що важливим є імплементація до вітчизняного 

законодавства сукупності засад діяльності суб’єктів адміністративної 

юрисдикції та процедури притягнення осіб до відповідальності, 

побудованих з урахуванням забезпечення належних умов реалізації та 

захисту особи під час застосування до неї заходів адміністративного 

примусу, високої дієвості адміністративно-деліктного законодавства. 
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Окреслено заходи подальшого вдосконалення адміністративно-

деліктного законодавства в умовах євроінтеграції України та виконання 

міжнародних зобов’язань з прав людини. Особлива увага приділена 

розв’язанню актуальних проблемних аспектів систематизації вітчизняного 

адміністративно-деліктного законодавства щодо процедури притягнення 

до адміністративної відповідальності, на підставі чого надано її 

обґрунтування. Запропоновано структуру проекту Кодексу України про 

провадження у справах про проступки.  

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на розвиток 

адміністративно-правових засад провадження у справах про проступки, 

які відзначаються новизною, зокрема: уперше: визначено сутність та 

виокремлено основні риси провадження у справах про проступки, які 

притаманні для сучасного стану вітчизняного адміністративно-правового 

забезпечення функціонування інституту адміністративної відповідальності; 

сформульовано поняття заходів забезпечення провадження у справах про 

проступки та запропоновано їхню класифікацію за адміністративно-

примусовим впливом з урахуванням видів прав людини та громадянина, 

які тимчасово обмежуються; з’ясовано актуальні проблемні аспекти 

систематизації вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства 

щодо процедури притягнення до адміністративної відповідальності, на 

підставі чого надано обґрунтування та запропоновано структуру проекту 

Кодексу України про провадження у справах про проступки; удосконалено: 

класифікацію та характеристику проваджень у справах про проступки 

залежно від обсягу процесуальних повноважень компетентних суб’єктів 

публічної влади; теоретико-правові підходи до особливостей реалізації 

основних і факультативних стадій провадження у справах про проступки 

системою суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності; перелік 
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законодавчих заходів щодо підвищення ефективності діяльності  

адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, 

селищних і міських рад в частині встановлення критеріїв підбору членів 

цієї комісії, перегляду підвідомчості та компетенції окремих справ про 

проступки; систематизацію суб’єктів адміністративно-деліктної 

юрисдикції, а також їхню класифікацію; дістало подальшого розвитку: 

теоретичне визначення понять «проступок», «провадження в справах про 

проступки», «заходи забезпечення провадження в справах про проступки», 

«стадії провадження в справах про проступки»; характеристика сутності 

та взаємозалежності нормативної, фактичної та процесуальної складової 

проступку, з’ясування груп його ознак: перша група окреслена в ст. 9 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, друга група 

випливає із юридичного складу та потребує доказування у справах про 

проступки; періодизація адміністративно-правового регулювання щодо 

провадження в справах про проступки; аналіз адміністративно-

деліктного законодавства окремих закордонних країн; з’ясування 

пріоритетних заходів розвитку адміністративно-деліктного 

законодавства, зокрема в умовах євроінтеграції України та виконання 

міжнародних зобов’язань з прав людини.   

Сформульовані у дисертації науково-теоретичні положення, 

висновки, рекомендації та пропозиції можуть використовуватися у 

науково-дослідній роботі, правотворчій та правозастосовній діяльності, у 

навчальному процесі під час розробки навчально-методичного 

забезпечення й викладання навчальних дисциплін.  

Ключові слова: адміністративно-деліктна юрисдикція, 

адміністративна відповідальність, адміністративно-примусові заходи, 

провадження в справах про проступки, проступок, процесуальні стадії, 

суб’єкти публічної влади. 
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ANNOTATION 
 

Ivanov I. E. Administrative and legal principles of proceedings in cases 

of misdemeanors. - Qualifying scientific work as manuscripts. 

Dissertation for obtaining a PhD degree in Law in speciality 12.00.07 – 

Administrative Law and Procedure; Financial law; Informational Law. – 

Institute of Public Law, Kiev, 2018. 

In the dissertation has been formulated the definition of misconduct, 

defined its key features as a legal fact, which combines normative, factual and 

procedural elements, which in their totality predetermine the emergence of a 

certain type of legal relationship, which is the basis for bringing to administrative 

responsibility. There have been characterized groups of signs of misconduct, the 

first of which have been accentuated on the potential wrongful act, need 

intervention of competent entities in order to determine the grounds for bringing 

a person to administrative liability. The second group of signs of misconduct has 

a more complex character, and implement in its legal structure and requires 

formal proof of the established procedure. 

The essence and content of proceedings in cases of misconduct have been 

determined. There has been substantiated that this legal category should be 

considered as a component of the administrative-jurisdictional process, within 

which the competent entities implement a set of procedural actions aimed at 

establishing an objective truth about the fact of committing an unlawful act or 

the absence of signs of misconduct, which excludes the grounds for bringing to 

administrative liability. The main features of the proceedings in cases of 

misconduct, which are inherent in the current state of domestic legal support of 

the functioning of the institute of administrative responsibility, have been 

outlined. 

Also in dissertation study have been classified the proceedings in cases of 

misdemeanors depending on the scope of procedural authority of competent 
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bodies of public authority, including: a) proceedings in cases of misdemeanors 

with general stages; b) proceedings in cases of misconduct with reduced stages; 

c) proceedings in cases of misdemeanors with general stages, with certain 

procedural peculiarities. 

The aspects of historical development of administrative-legal regulation in 

the area of proceedings in cases of misdemeanors have been considered. The 

appropriate periodization has been proposed, which includes several periods: the 

first period (from the XI century to 1588); second period (from 1588 to 1864); 

the third period (from 1864 to 1927); the fourth period (from 1927 to 1996); the 

fifth period (from 1996 to 2014); sixth period (from 2014 to today). The 

argumentation has been given about the formation of a powerful array of 

administrative and tort law since the proclamation of state sovereignty by 

Ukraine. At the same time, the reform of the system of public administration, the 

identification of a number of new misconduct and the strengthening of 

administrative responsibility for their commission had caused in a qualitative 

development of normative legal acts that regulate the organization and conduct 

of proceedings in cases of misdemeanors. 

The system and the legal status of the entities authorized to deal with 

cases of misdemeanors have been determined. As the basis for the distribution 

has been taken the following criteria: in the presence of powers; place in the 

system of public authorities; in the form of conducting proceedings in cases of 

misconduct; on the structure of administration-tort jurisdiction; in volume of 

competencies in conducting proceedings in cases of misconduct. 

The procedural stages of proceedings in cases of misconduct have been 

described. There has been emphasized their precise consistency and logical 

consistency among themselves, aimed at solving the tasks envisaged by the Code 

of Ukraine on Administrative Offenses, as well as ensuring the protection of the 

constitutional rights and freedoms of man and citizen. The legislative and 
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theoretical approaches concerning features of realization of the basic and 

optional stages of proceedings in cases of misdemeanors by the system of 

subjects of administrative and jurisdictional activity have been given. 

Measures to ensure the conduct of proceedings in cases of misconduct 

have been defined as a set of administrative coercive measures taken by the 

competent authorities and officials of public administration aimed at termination, 

fixation in a documented form and the collection of primary evidence in relation 

to the specific fact of committing a misdemeanor, as well as the creation of 

appropriate conditions for implementation in the established procedural time 

limits for proceedings in case of misconduct, execution of a ruling on imposition 

of a penalty. The peculiarities of the application of measures for the enforcement 

of cases in cases of misconduct have been considered. Also there has been 

proposed to classify them according to the forced influence taking into account 

the types of human and civil rights that was temporarily limited. 

The ways of borrowing positive foreign experience in the field of 

proceedings on misdemeanors by means of a comprehensive analysis of the 

relevant legislation of Belarus, Bulgaria, Estonia, Moldova, Germany, Serbia, 

Slovenia, Tajikistan, and the Czech Republic have been determined. Summing 

up, it is important to implement the national legislation of a set of principles of 

activity of subjects of administrative jurisdiction and procedures for bringing 

persons to responsibility, constructed taking into account the provision of proper 

conditions for the implementation and protection of a person when applying to it 

the measures of administrative coercion, as well as the high efficiency of 

administrative delinquency legislation. 

The measures for further improvement of administrative and tort law in 

the conditions of European integration of Ukraine and fulfillment of international 

obligations on human rights have been outlined. Particular attention has been 

paid to solving the actual problematic aspects of the systematization of domestic 
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administrative and tort legislation on the procedure for bringing administrative 

liability, on the basis of which its justification is provided. The structure of the 

draft Code of Ukraine on proceedings in cases of misdemeanors has been 

proposed. 

According to the results of the dissertation research, a number of 

conclusions, suggestions and recommendations aimed at the development of 

administrative and legal principles of proceedings in cases of misconduct, 

which are marked by novelty, have been formulated, in particular: for the first 

time: the essence is determined and the main features of the proceedings in cases 

of misconduct, which are inherent to the current state of the domestic 

administrative and legal provision of the functioning of the institute of 

administrative responsibility, have identified; the definition of measures to 

ensure the conduct of cases on misdemeanors has been formulated and also there 

has been proposed their classification according to the administrative-

compulsory influence taking into account the types of human and civil rights that 

were temporarily limited; the actual problem aspects of the systematization of 

the national administrative and tort legislation on the procedure for bringing 

administrative liability have been clarified, on the basis of which the justification 

has been provided and the draft structure of the Code of Ukraine on Proceedings 

on Misdemeanties has been proposed.; there has been improved: classification 

and characterization of proceedings in cases of misdemeanors depending on the 

volume of procedural powers of competent authorities of public authority; 

theoretical and legal approaches to the peculiarities of realization of the basic 

and optional stages of proceedings in cases of misconduct by the system of 

subjects of administrative and jurisdictional activity; a list of legislative measures 

to increase the efficiency of the activity of administrative commissions in the 

executive committees of village, town and city councils in terms of establishing 

criteria for recruiting members of this commission, reviewing the jurisdiction 
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and competence of individual cases of misdemeanors; systematization of 

subjects of administrative and tort jurisdiction, as well as their classification; 

there also has been got further development: theoretical definition of the 

concepts of "misdemeanors", "proceedings in cases of misdemeanors", 

"measures to ensure the conduct of proceedings in cases of misconduct", 

"stages of proceedings in cases of misconduct"; characterization of the 

essence and interdependence of the normative, actual and procedural 

component of the misdemeanor, ascertaining the groups of its features: the 

first group is outlined in Art. 9 the Code of Ukraine on Administrative 

Offenses, the second group follows from the legal structure and needs proof in 

cases of misdemeanors; periodization of administrative and legal regulation in 

relation to proceedings in cases of misconduct; analysis of the administrative 

and tort law of certain foreign countries; Identification of priority measures 

for the development of administrative and tort law, in particular in the context 

of European integration of Ukraine and implementation of international 

human rights obligations. 

The scientific-theoretical provisions, conclusions, recommendations and 

proposals, which have been formulated in the dissertation can be used in 

research, law-making and law-enforcement activities, in the educational process 

during the development of teaching and methodological support and teaching of 

legal disciplines. 

Keywords: administrative tort jurisdiction, administrative liability, 

administrative compulsory measures, proceedings in cases of misdemeanors, 

misdemeanors, procedural stages, subjects of public authority. 
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ВСТУП 

 
Актуальність теми. З моменту проголошення державного 

суверенітету України правотворча та правозастосовна діяльність 

суб’єктів владних повноважень із питань забезпечення функціонування 

інституту адміністративної відповідальності стала більш розвиненою, 

набула більш оптимізованих форм і методів втілення в життя. Зазнали 

змін матеріальні й процесуальні аспекти, які корегувалися з 

урахуванням суспільно-політичних запитів, зокрема, протидія та 

боротьба з корупцією та іншими схожими правопорушеннями. Вони є 

особливо резонними під час реалізації та захисту публічних і приватних 

інтересів. Водночас структурна й змістова застарілість основ 

адміністративно-деліктного законодавства досі не дає змогу запровадити 

справді дієві юридичні механізми здійснення провадження в справах 

про проступки.  

За останні десятиліття до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07 грудня 1984 р. (далі – КУпАП) внесено 

надзвичайно велику кількість змін і доповнень. Однак це не вирішило 

окреслену проблему, оскільки він певною мірою послуговується 

радянськими ідеологічними підходами до процедури накладення на осіб, 

які вчинили проступок, адміністративних стягнень. Розуміння 

доцільності прийняття нового кодифікованого акта було закладене ще в 

положеннях Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98, 

що зумовило розроблення відповідних законопроектів. Проте виявлені в 

останніх значні недоліки не дали змогу Верховній Раді України 

прийняти їх, показали складність процесу ґрунтовного оновлення 

адміністративно-деліктного законодавства та необхідність подальших 

теоретико-правових напрацювань у цьому напрямі. Також дедалі 
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більшого значення набуває необхідність упровадження законодавчого 

акта, присвяченого процесуальним питанням притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

Розвиток глобалізованих демократичних поглядів на забезпечення 

прав і свобод людини під час взаємодії з органами публічної влади, 

включення їх у правову систему України як держави – учасниці 

Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи відіграє вкрай важливу 

роль у подальшій європейській інтеграції. Отже, сьогодні чинні норми 

основного адміністративно-деліктного закону пронизані порушеннями 

відповідних міжнародних стандартів, без усунення яких складно вести 

мову про адаптацію до законодавства Європейського Союзу. Подальше 

вдосконалення аналізованої сфери має відбуватися з урахуванням засад 

міжнародних правових актів, серед яких на особливу увагу заслуговують 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про захист прав людини і 

основоположних свобод, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

стосовно процедури накладення адміністративних санкцій та інших 

схожих аспектів. 

Різноманітні питання щодо провадження в справах про проступки 

ставали предметом наукового дослідження багатьох учених, низка з 

яких у сучасній історії заклали основи вітчизняного адміністративно-

деліктного права (наприклад, В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 

Ю.П. Битяк, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

О.В. Кузьменко, О.М. Миколенко, С.В. Пєтков, С.Г. Стеценко, 

М.М. Тищенко, В.К. Шкарупа). Останнім часом тривають активні 

наукові пошуки в аналізованій сфері, які розширили безпосередній 

предмет дослідження, їх здійснюють В.А. Бердник, С.С. Гнатюк, 

О.В. Джафарова, Я.В. Задорожня, І.В. Казачук, М.В. Ковалів, 

В.М. Кондратенко, Р.В. Миронюк, Р.Є. Строцький та інші автори. Проте 
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поза їхньою увагою залишилися окремі актуальні питання, які мають 

бути доопрацьовані з урахуванням сучасного законодавчого підґрунтя й 

теоретико-правових поглядів на процесуальний складник 

адміністративно-деліктного права та за його межами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з положеннями Концепції 

адміністративної реформи в Україні, затвердженої указом Президента 

України від 22 липня 1998 р. № 810/98, Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 р., та Плану 

науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту публічного 

права «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації 

0115U005495). Тема дисертації відповідає Пріоритетним напрямкам 

розвитку правової науки на 2016–2020 р.р., затвердженим постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 

03 березня 2016 р., та Переліку перспективних напрямів кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

затвердженому постановою Президії Національної академії правових 

наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є з’ясування сутності та 

ознак провадження в справах про проступки, надання характеристики 

порядку та стадій його здійснення суб’єктами адміністративно-деліктної 

юрисдикції із застосуванням заходів адміністративного примусу, а 

також вироблення висновків і пропозицій щодо вдосконалення 

відповідного законодавства України. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно виконати такі задачі: 
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– сформулювати поняття та з’ясувати ознаки проступку як підстави 

адміністративного провадження; 

– визначити сутність і характерні риси провадження в справах про 

проступки; 

– розглянути ґенезу адміністративно-правового регулювання у сфері 

провадження в справах про проступки; 

– з’ясувати систему та правовий статус суб’єктів, які уповноважені 

розглядати справи про проступки; 

– охарактеризувати стадії провадження в справах про проступки; 

– розглянути особливості застосування заходів забезпечення 

провадження в справах про проступки; 

– визначити шляхи перейняття позитивного зарубіжного досвіду у 

сфері провадження в справах про проступки; 

– окреслити питання систематизації законодавства щодо провадження 

в справах про проступки. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері притягнення особи 

за вчинення проступку до адміністративної відповідальності. 

Предмет дослідження – адміністративно-правові засади провадження в 

справах про проступки. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність загальнонаукових і спеціально-наукових 

методів пізнання, які використані для вирішення поставлених завдань. 

Так, діалектичний метод дав змогу визначити сутність і зміст 

провадження в справах про проступки, з’ясувати інші правові явища, 

пов’язані з ним (розділи 1, 2, 3). Методи аналізу й синтезу та метод 

моделювання дали можливість визначити ключові напрями узгодження 

положень міжнародних правових актів, національного й зарубіжного 

законодавства з питань розгляду справ про проступки, а також вирішити 
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питання розвитку адміністративно-деліктного законодавства в спосіб 

його систематизації (підрозділи 3.1, 3.2). Логіко-семантичний метод 

сприяв формуванню розуміння понять «проступок», «провадження в 

справах про проступки», «заходи забезпечення провадження в справах 

про проступки», «стадії провадження в справах про проступки» 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 2.3). Історико-правовий метод дав змогу 

з’ясувати питання становлення й розвитку адміністративно-правового 

регулювання у сфері провадження в справах про проступки (підрозділ 

1.3). Системно-структурний метод сприяв з’ясуванню ознак проступку, 

визначенню порядку та умов реалізації стадій провадження в справах 

про проступки (підрозділи 1.1, 2.2). Формально-юридичний метод, 

методи групування та класифікації дали змогу визначити систему 

суб’єктів, які уповноважені розглядати справи про проступки (підрозділ 

2.1). Порівняльно-правовий метод спрямовувався на аналіз 

адміністративно-деліктного законодавства окремих країн із метою 

визначення напрямів запозичення правових норм із питань провадження 

в справах про проступки (підрозділ 3.1). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародні правові акти, вітчизняні закони й підзаконні нормативно-

правові акти щодо порядку, умов і процедури притягнення винних осіб 

до адміністративної відповідальності. З метою розроблення пропозицій з 

удосконалення юридичного підґрунтя здійснення провадження в справах 

про проступки використано законодавство низки зарубіжних країн, у 

тому числі Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Естонської 

Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Федеративної 

Республіки Німеччина, Республіки Сербія, Республіки Словенія, 

Республіки Таджикистан, Чеської Республіки. 
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Емпіричну базу дисертації становить узагальнення практики діяльності 

компетентних суб’єктів публічної адміністрації щодо оформлення 

процесуальних документів за фактом вчинення проступків, здійснення 

провадження в справах про проступки та виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень, а також узагальнення судової 

практики щодо розгляду справ про проступки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших ґрунтовних досліджень, у якому 

комплексно проаналізовано адміністративно-правові засади 

провадження в справах про проступки з урахуванням сучасного стану 

розвитку вітчизняної та закордонної адміністративно-деліктної 

доктрини. За результатами проведеного дослідження сформульовано 

низку наукових положень, висновків і пропозицій, зокрема: 

уперше: 

− визначено сутність та виокремлено ознаки провадження в справах 

про проступки, які притаманні сучасному стану адміністративно-

правового забезпечення функціонування інституту адміністративної 

відповідальності; 

− сформульовано поняття заходів забезпечення провадження в 

справах про проступки та запропоновано їх класифікацію за 

адміністративно-примусовим впливом з огляду на види прав людини й 

громадянина, які тимчасово обмежуються; 

− з’ясовано актуальні проблемні аспекти систематизації 

вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства щодо 

процедури притягнення до адміністративної відповідальності, на 

підставі чого надано обґрунтування та запропоновано структуру проекту 

Кодексу України про провадження у справах про проступки; 
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удосконалено: 

− класифікацію та характеристику проваджень у справах про 

проступки залежно від обсягу процесуальних повноважень 

компетентних суб’єктів публічної влади; 

− теоретико-правові підходи щодо особливостей реалізації основних 

і факультативних стадій провадження в справах про проступки 

системою суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності; 

− наукові положення про перелік законодавчих заходів стосовно 

підвищення ефективності діяльності адміністративних комісій при 

виконавчих комітетах сільських, селищних і міських рад у частині 

встановлення критеріїв підбору членів цієї комісії, перегляду 

підвідомчості та компетенції окремих справ про проступки; 

− систематизацію суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції, а 

також їх класифікацію за індивідуальними критеріями (такими як місце 

в системі органів публічної влади, наявність владних повноважень, 

структура адміністративно-деліктної юрисдикції) та процесуальними 

критеріями (наприклад, обсягом компетенції та формами здійснення 

провадження в справах про проступки); 

дістали подальшого розвитку: 

− теоретичне визначення понять «проступок», «провадження в 

справах про проступки», «заходи забезпечення провадження в справах 

про проступки», «стадії провадження в справах про проступки»; 

− характеристика сутності та взаємозалежності нормативного, 

фактичного й процесуального складників проступку, з’ясування груп 

його ознак (перша група окреслена в статті 9 КУпАП, а друга постає з 

юридичного складу проступку та потребує доказування); 

− періодизація становлення й розвитку адміністративно-правового 

регулювання щодо провадження в справах про проступки в Україні; 
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− аналіз адміністративно-деліктного законодавства окремих країн 

Європейського Союзу та Співдружності Незалежних Держав (далі – 

СНД) з метою визначення напрямів запозичення конкретних правових 

норм із питань провадження в справах про проступки; 

− визначення першочергових заходів розвитку адміністративно-

деліктного законодавства, зокрема, в умовах євроінтеграції України та 

виконання міжнародних зобов’язань із прав людини. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вони становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть 

бути використані в: 

– науково-дослідній діяльності – як основа для подальших 

теоретико-правових досліджень загальних і спеціальних питань 

здійснення провадження в справах про проступки (акт впровадження 

Науково-дослідного інституту публічного права від 19.06.2018); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення вітчизняного 

процесуального законодавства з питань розгляду справ про проступки; 

– правозастосовній діяльності – з метою підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції (акт 

впровадження Головного територіального управління юстиції у 

Запорізькій області від 14.02.2018); 

– навчальному процесі – під час розроблення навчального та 

навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Адміністративне 

право України», «Адміністративна діяльність поліції» (акти 

впровадження Харківського національного університету внутрішніх 

справ від 24.10.2018, Маріупольського інституту Міжнародної академії 

управління персоналом від 14.11.2018). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки, пропозиції та рекомендації оприлюднені на трьох 
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науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми національного 

законодавства» (м. Кропивницький, 2017 р.); «Сучасні виклики 

публічного управління» (м. Київ, 2018 р.); «Актуальні проблеми 

національного законодавства» (м. Кропивницький, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації знайшли відображення в 

6 наукових статтях, з них 4 опубліковані у вітчизняних фахових 

виданнях із юридичних наук, 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, 

а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ  

В СПРАВАХ ПРО ПРОСТУПКИ 

 

 

  

1.1. Поняття, ознаки та зміст проступку 

 
Адміністративний проступок є одним із видів правопорушень, за 

вчинення якого передбачено юридичну відповідальність. Правильна 

кваліфікація даного діяння є запорукою справедливого, неупередженого 

та у розумні строки розгляду і призначення судом, компетентними 

органами публічної адміністрації,  іншими службовими та посадовими 

особами міри покарання для винної особи. Таким чином, лише 

правильне трактування конкретного проступку, визначення всіх його 

юридичних складових гарантуватиме об’єктивність здійснення 

відповідного провадження за виявленими фактами порушення закону. 

Поняття та правова сутність адміністративного правопорушення 

широко розглядалися значною кількістю вітчизняних і зарубіжних 

вчених. У нашій країні окреслена проблематика має свій шлях 

історичного розвитку нормотворчості та правозастосування, яка певною 

мірою різниться від гносеологічних підходів у західноєвропейській 

науці. Наведене засвідчують відповідні положення КУпАП, прийнятого 

ще за часів радянського союзу, де під проступком визнається 

протиправна, винна, у тому числі умисна або необережна дія чи 

бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і 

свободи громадян, на встановлений порядок управління, за яку 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність [1]. 

Даний вид відповідальність настає лише за умови, якщо у складі 
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вчиненого проступку відсутні ознаки кримінального чи іншого 

правопорушення.  

На сьогодні реформовано значну кількість галузей юриспруденції, 

ухвалено низку кодифікованих актів, однак сфера адміністративно-

деліктного законодавства залишається у статичному стані. Однією із 

основних причин, зазначених науковим співтовариством, є 

неузгодженість розуміння у пострадянському просторі сутності 

адміністративних правопорушень, розмежування їх зі злочинами, а 

також кримінальними проступками, які законодавець прагне 

запровадити до правової системи, зокрема до кримінального та 

кримінально-процесуального кодексів. Наведений перелік причин є 

незначним, проблема подальшого наукового дослідження в аналізованій 

сфері актуалізується постійно, зважаючи на євроінтеграційні наміри 

України.  

Погоджуємося з думкою А. В. Матіоса з приводу того, що поняття 

«адміністративний проступок» є постійно актуальним і має суттєве 

значення як у теоретичному, так і практичному аспектах. Від 

правильного тлумачення залежить вирішення таких важливих і 

специфічних питань адміністративного права, як підстави 

адміністративної відповідальності, кваліфікація адміністративних 

деліктів, застосування адміністративних стягнень за їх 

вчинення [2, с. 93-94]. 

Ґрунтовність викладу дефініції проступку у КУпАП імпонує 

більшості провідних вітчизняних учених-адміністративістів, таких як: 

С. М. Алфьоров [3, с. 92-98], Ю. П. Битяк [4, с. 171-178], 

В. В. Галунько [5, с. 155-161], В. К. Колпаков [6, с. 43-48], 

Т. В. Коломоєць, О. В. Кузьменко, С. В. Пєтков [7, с. 171-178], 

С. Г. Стеценко [8, с. 228-235], О. М. Ястремська [9, с. 93-96] та ін. На 
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відмінну від поняття проступку викликає постійні наукові дискусії 

окремі ознаки та елементи його юридичного складу, зокрема 

співвідношення та співставлення суспільної небезпечності та суспільної 

шкідливості правопорушення, визначення місця нормативних і 

фактичних підстав серед обов’язкових умов притягнення до 

адміністративної відповідальності тощо.  

У загальному розумінні проступок є юридичним фактом, який 

складається із нормативної та фактичної частин, що зумовлює 

виникнення відносин адміністративної відповідальності. Нормативною 

підставою є сукупність правових норм, які закріплюють: склади 

деліктів; правові санкції і принципи їх застосування; коло суб’єктів, які 

компетентні застосовувати правові санкції; процедуру застосування мір 

юридичної відповідальності. 

Фактичною підставою для настання відповідальності є діяння 

конкретного суб’єкта суспільних правових відносин, яке не відповідає 

диспозиції правової норми, яка охороняється відповідною санкцією, 

тобто вчинення делікту. З моменту вчинення проступку у 

правопорушника виникає обов’язок зазнати мір правової 

відповідальності, які передбачені санкцією порушеної норми, і понести 

несприятливі наслідки, а у владного суб’єкта з’являється право і 

обов’язок застосувати відповідне адміністративне стягнення [10, с. 19-

20]. Вони є мірою відповідальності і застосовуються з метою виховання 

особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання 

законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання 

вчиненню правопорушень як самим правопорушником, так й іншими 

особами [1].  

На зауваження О. С. Літошенко, накладення адміністративного 

стягнення є завершальною формою серед заходів адміністративного 
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примусу, оскільки він матеріалізує правову оцінку, що була надана 

правопорушенню та особі правопорушника в процесі розгляду справи і 

винесення по ній відповідної постанови. У результаті застосування 

певного стягнення винний суб’єкт перетерплює певні обтяжливі 

наслідки матеріального чи морального характеру [11, с. 19].  

З наведеного випливає, що проступок та адміністративна 

відповідальність мають тісний безперервний функціональний зв’язок, 

оскільки, з одного боку, без вчинення протиправного діяння неможливо 

покарати особу. З іншого боку, відсутність у законодавстві санкцій за 

вчинення певного діяння не вважається правопорушенням. 

В.О. Кузнєцов вказує, що норми про адміністративну відповідальність 

адресуються не тільки правопорушникам, а всім суб’єктам відносин, які 

охороняються за допомогою цього виду відповідальності, її законодавче 

визначення повинно відображати зміст в об’єктивному розумінні. Таким 

чином, адміністративна відповідальність – це відповідальність фізичних 

або юридичних осіб, за умов відсутності між ними відносин службового 

підпорядкування, яка реалізується через застосування до них органами 

виконавчої влади з приводу вчинення першими проступку, 

передбачених адміністративним законодавством стягнень[12, с. 39-40]. 

Не повністю погоджуються із наведеним трактуванням 

В. П. Власенко С. Д. Гусарєв та О. Д. Тихомирова, які підтримують 

більш класичне трактування, що адміністративно-правова 

відповідальність – вид юридичної відповідальності, що полягає в 

реагуванні держави в особі її компетентних органів і посадових осіб на 

вчинення суб’єктом права проступків шляхом притягнення винної особи 

до адміністративної відповідальності та застосування до неї 

адміністративного стягнення в установлених законом формах і порядку. 

Для такого виду відповідальності притаманні наступні ознаки:  
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– застосовується за вчинення проступку;  

– супроводжується державним осудом; здійснюється в певному 

процесуальному порядку;  

– здійснюється уповноваженими державними органами та 

посадовими особами;  

– пов’язана із застосуванням примусу та негативних наслідків для 

особи,яка вчинила правопорушення;  

– застосування адміністративних стягнень здійснюється в 

установлених законом формах і порядку[13, с. 242-243].  

Головною підставою притягнення особи до відповідальності є 

вчинення нею адміністративного проступку, який має відповідні ознаки 

та включає необхідні складові елементи. Поряд із цим, М. І. Козюбра 

акцентує на тому, що фактичною підставою юридичної відповідальності 

є правопорушення за наявності всіх ознак, які утворюють його склад, що 

виступають у нерозривній єдності. Водночас підставою юридичної 

відповідальності є також наявність трьох складових: нормативної, 

фактичної та процесуальної. Нормативна підстава передбачає наявність 

норм права, що зумовлюють можливість притягнення особи до 

юридичної відповідальності. Незважаючи на плюралізм підходів до 

праворозуміння та способів існування правових норм, нормативна 

підстава може бути відображена тільки в законі, так само як і ознаки 

діяння, яке є правопорушенням. Така позиція обумовлюється тим, що 

закон є актом вищої юридичної сили порівняно з іншими нормативно-

правовими актами [14, с. 302-303]. Щодо цього у конституційних 

положеннях чітко закріплено, що виключно законами України 

встановлюються діяння, які є адміністративними правопорушеннями та 

відповідальність за них [15]. 
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Наявність факту проступку, з яким пов’язується виникнення 

охоронних правовідносин, у межах якого реалізується адміністративна 

відповідальність, становить фактичну підставу. Керівною вимогою у 

цьому випадку є необхідність виявлення порушення закону, адже значна 

кількість деліктів залишаються прихованими. Безпосередньо наявність 

факту правопорушення встановлюється в суді або в процесі діяльності 

інших компетентних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Зрештою, процесуальна підстава передбачає наявність 

правозастосовного акта компетентного органу або службової (посадової 

особи), яким встановлюється вид і міра адміністративної 

відповідальності, тобто обсяг та форма заходів державно-правового 

примусу. У процесі офіційного встановлення факту правопорушення 

можуть бути виявлені обставини, які законодавець визначив як підстави, 

коли юридична відповідальність при формальній наявності складу 

правопорушення виключається [14, с. 303]. 

Досить критично до низки наукових положень щодо підстав 

адміністративної відповідальності підходить Н. М. Батанова. На наш 

погляд, автором доречно наголошено, що розробка теорії складу 

правопорушення дозволила деяким авторам стверджувати, що підставою 

відповідальності є вчинений проступок, а не його теоретична 

конструкція «склад правопорушення». Кожне правопорушення має 

окрім юридичної, ще й фактичну підставу. Також окремі вчені 

пов’язують момент виникнення юридичної відповідальності з моментом 

ухвалення відповідного рішення компетентним органом або з моментом 

пред’явлення обвинувачення і винесення обвинувального вироку, або 

навіть з моментом вступу їх в законну силу, при цьому ототожнюючи 

підстави для застосування покарання та підстави виникнення юридичної 

відповідальності, які є різними поняттями [10, с. 21-22].  
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Не поділяємо думку з приводу того, що процесуальна підстава є 

необов’язковою складовою встановлення факту скоєного проступку. 

На переконання В. А. Юсупова [16, с. 9-10] за таких умов безпосередньо 

виникають та розвиваються адміністративно-деліктні правовідносини 

між правопорушником та адміністративною юрисдикційною інстанцією 

в особі компетентних публічних органів або посадових (службових) 

осіб. 

У контексті зазначеного, на нашу думку, більш доречним виглядає 

твердження О. В. Кузьменко, що в адміністративній науці прийнято 

виділяти три підстави відповідальності: нормативну, фактичну та 

процесуальну. Нормативна підстава – система норм, що закріплюють 

склади проступків; систему адміністративних стягнень;коло суб’єктів, 

наділених правом застосовувати такі стягнення й процедуру 

притягнення до адміністративної відповідальності. Фактичною 

підставою є вчинене правопорушення. Процесуальною підставою є акт 

компетентного органу про накладення конкретного адміністративного 

стягнення за конкретний проступок. Для настання адміністративної 

відповідальності необхідно, щоб були реалізовані у сукупності всі три 

підстави у визначеній послідовності [17, с. 6]. 

Необхідно конкретизувати, що процесуальною складовою є не 

лише акт щодо накладення певного адміністративного стягнення, але 

для провадження у справах про проступки відіграє важливу роль також 

складений протокол про адміністративне правопорушення. У низці 

правопорушень складення цього документу вже є доконаним фактом 

доведення провини особи, в інших випадках – проміжним етапом наміру 

відповідної компетентної адміністративно-юрисдикційної інстанції 

застосувати конкретні адміністративні стягнення.  
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Отже, проступок є нормативним (статичний елемент) і фактичним 

(динамічним елемент) підґрунтям притягнення винної особи до 

адміністративної відповідальності. Водночас відсутність процесуальної 

складової нівелює реалізацію названих елементів, що унеможливлює 

накладення відповідного стягнення. Причиною наведеного може бути 

порушення строків відкриття чи не відкриття адміністративного 

провадження, не складення компетентним органом чи посадовою 

особою протоколу про адміністративне правопорушення, неналежне 

доказування вини порушника, низка інших суб’єктивних і об’єктивних 

факторів. 

Першоосновою будь-якого проступку є його ознаки та юридичний 

склад, які й вирізняють адміністративне правопорушення від інших 

діянь, що не носять характер протиправних. Такі ознаки безпосередньо 

визначені у дефініції проступку, що закріплено у відповідних 

положеннях КУпАП, у тому числі:  

а) вчинення фізичною особою протиправної дії чи бездіяльності – 

невиконання чи порушення приписів або заборон, встановлених 

нормами адміністративного законодавства; 

б) вчинення умисної або необережної дії чи бездіяльності, яка 

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок публічного управління, зокрема проступок 

визнається вчиненим умисно, коли правопорушник усвідомлював 

протиправний характер свого діяння, передбачав шкідливі наслідки і 

бажав їх або свідомо допускав настання цих наслідків, тоді як 

необережність в таких діяннях характеризується передбаченням 

можливості настання шкідливих наслідків, але відповідна особа 

легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала 
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можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх 

передбачити [1]; 

в) передбачення положеннями адміністративного законодавства 

застосування до винної особи чи групи осіб адміністративної 

відповідальності за протиправну дію чи бездіяльність – будь-яка 

людина, яка вчинила проступок має понести тягар негативної реакції 

публічної влади, що реалізується у накладенні певних адміністративних 

стягнень.  

Використовуючи онтологію та гносеологію права як методи 

дослідження адміністративно-деліктного середовища, у своєму 

дисертаційному дослідженні В. К. Колпаков розмежовує онтологічні і 

гносеологічних ознаки делікту. На переконання науковця наведений 

нами перелік відноситься до сфери адміністративно-правової онтології, 

зважаючи на те, що вітчизняний законодавець ставить за мету з 

допомогою юридичної техніки шляхом переліку найбільш характерних 

ознак як можна точніше описати факт, реальне явище буття з 

уникненням суб’єктивних факторів. Гносеологічні ознаки виводяться 

шляхом дослідження відповідних ознак з допомогою науково 

обґрунтованих методів і опису отриманих результатів [18, с. 156]. 

У наступних працях цей автор розвинув теорію щодо ознак і 

складу проступку, однак вибрав інший підхід у питаннях термінології 

без врахування положень онтології та гносеології права. Так, ознаки 

наведені в ст. 9 КУпАП є апостеріорними або емпіричними, тоді як 

ознаки, які містить поняття «склад адміністративного проступку», є 

апріорними або теоретичними. Співвідношення наведеного полягає у 

тому, що знання, які попередньо були одержані досвідним шляхом, 

у подальшому передують досвідові, організовують і спрямовують його. 

Вони є інструментом, який слугує для набуття і формування нових знань 
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теоретичного рівня. Ці ознаки фіксуються у законі як результат 

узагальнення історичного досвіду щодо детермінації небажаних для 

суспільства діянь. Їхнє нормативне закріплення є орієнтиром для 

попередньої кваліфікації адміністративного правопорушення [6, с. 24-

25]. 

Наявність у діянні апостеріорних ознак не є підставою для його 

визнання проступком і настання адміністративної відповідальності. 

Це підстава для подальшого офіційного осмислення всіх обставин 

діяння, що здійснюється з використанням теоретичних знань про ознаки 

адміністративного правопорушення. Такі знання подає наукове вчення 

про склад адміністративного проступку. У разі коли результати 

розслідування доводять, що ознаки вчинку збігаються з ознаками 

складу, він набуває юридичного змісту як адміністративне 

правопорушення, і виникають підстави для юридичної відповідальності 

[6, с. 25]. 

З урахуванням наведеного слід констатувати, що авторські 

термінології є другорядними у порівняні із сутністю і функціональним 

призначення ознак проступку, які утворюють дві відокремленні групи 

характеристик адміністративного правопорушення. Перша група ознак, 

які безпосередньо закріпленні у ст. 9 КУпАП, сигналізують суспільство 

та публічну адміністрацію про те, що певні діяння потенційно є 

протиправними, потребують оперативного втручання відповідних 

компетентних органів чи посадовців з метою визначення підстав для 

припинення антигромадських посягань та притягнення винної особи до 

адміністративної відповідальності.  

Друга група ознак проступку має більш складний характер, 

реалізується у його юридичному складі та потребує обґрунтування і 

офіційного доказування за встановленою адміністративною процедурою. 
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Саме за таких умов провадження у справах про проступки є ключовим 

інструментом встановлення провини особи чи спростування такої, яка 

формально випливає із сукупності ознак першої із зазначених груп. 

Відсутність хоча б одного із елементів юридичного складу проступку 

руйнує весь функціональний зв’язок «правопорушення – 

адміністративна відповідальність». 

В адміністративній теорії виокремлено ще одну суттєву ознаку 

проступку, з приводу якої постійно тривають наукові дискусії, мова йде 

про суспільну шкідливість (небезпечність). На зауваження 

В. В. Галунько та А. А. Іванищука, поведінка особи може бути оцінена 

як проступок, тільки коли воно становить загрозу охоронюваним 

суспільним відносинам. Про наведене йдеться безпосередньо у ст. 9 

КУпАП, що адміністративним правопорушенням визнається діяння, яке 

посягає, зокрема на громадський порядок і встановлений порядок 

публічного управління. У цьому виявляється сутність проступку як 

негативного правового явища, що перебуває в деліктній єдності із суттю, 

яка притаманна лише останньому. Однак суспільна небезпечність 

проступку є значно меншою ніж злочину [5, с. 159]. 

Наведене засвічує позицію цитованих авторів щодо суспільної 

небезпечності як проступків, так і кримінальних правопорушень, однак 

існує певна градація такої небезпечності діяння. На противагу цьому 

існує більш поширена думка, що адміністративне правопорушення є 

суспільно шкідливим діянням. Учені таких поглядів посилаються на 

положення  Кримінального кодексу України, де чітко окреслено, що 

злочином є передбачене кримінальним законодавством суспільно 

небезпечна винна дія або бездіяльність, вчинені суб’єктом злочину. 

Не вважається кримінальним правопорушенням діяння, яке хоча 

формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого 
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Кримінальним кодексом України, але через малозначність не становить 

суспільної небезпеки, тобто не заподіяло і не могло заподіяти істотної 

шкоди фізичним чи юридичним особам, суспільству або державі 

[19].Виходячи з цього положення робиться два висновки:  

1) ознака суспільної небезпеки властива тільки злочинам, iнші 

правопорушення позбавлені цієї якості; 

2) адміністративні правопорушення не становлять собою 

суспільної небезпеки, тому що вони суспільно (соціально) шкідливі, 

антигромадські явища. Шкідливість розглядається як властивість, 

наявність котрої виключає суспільну небезпеку і визнається критерієм за 

яким проступки відокремлюються від інших порушень правових норм, а 

насамперед – від кримінальних правопорушень [18, с. 159-160].  

Отже, законодавець чітко окреслив, що злочин є суспільно 

небезпечним діянням, тоді як у положеннях КУпАП проступок не 

визначено суспільно шкідливим. Зазначене й викликає постійні дискусії 

та різні трактування правопорушень, а також ступеня шкоди, від 

вчинення яких потерпає конкретна особа чи в цілому суспільство і 

держава. 

Немає єдиної прийнятної думки також щодо визначення 

співвідношення понять суспільної шкідливості та суспільної 

небезпечності. Існує низка підходів з окресленої проблематики, серед 

яких на особливу увагу заслуговують наступні основні концепції: 

1) суспільна небезпека є ідентична соціальній шкідливості, оскільки 

будь-яка антигромадська установка правопорушника свідчить, що 

діяння є небезпечним для існуючої системи суспільних відносин; 

ступінь суспільної небезпеки можна визначити тільки за обсягом шкоди, 

яка наступила чи потенційної шкоди; 2) суспільна шкідливість є 

складовим елементом суспільної небезпеки, де остання полягає у 
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спрямованості діяння проти основних соціальних цінностей, а її зміст 

складається з небезпеки самого діяння, небезпеки його наслідків і 

небезпеки особистості винного; 3) суспільна небезпека є оцінювальною 

категорією порівняно із соціальною шкідливістю, де перша означає 

найбільш високий рівень соціальної шкідливості діяння та 

характеризується відповідним характером і ступенем [20, с. 673]. 

Поряд із фактичною складовою проступку, закріпленому у ст. 9 

КУпАП, не менш важливе значення відводиться юридичному елементу – 

складу адміністративного правопорушення, сукупність ознак, які 

обов’язково мають бути встановлені у закріпленому процесуальному 

порядку. Існують різні формулювання юридичного складу проступку, 

однак вони є абсолютно подібними за сутнісним наповненням, 

прикладом: сукупність встановлених законом об’єктивних і 

суб’єктивних ознак, що характеризують діяння як проступок [4, с. 173]; 

передбачений нормами права комплекс ознак  або елементів, за 

наявності яких певне протиправне діяння можна кваліфікувати як 

адміністративний проступок [17, с. 13]; система суб’єктивних і 

об’єктивних ознак, які є необхідними і достатніми для визнання факту, 

що особа вчинила конкретний адміністративний проступок [21, с. 10]. 

З наведеного випливає, що склад проступку є описом 

передбачуваного чи можливого діяння у законі. Для такого опису 

використовуються лише юридично значущі конструктивні ознаки, які 

характеризують діяння як адміністративне правопорушення, серед яких 

виділяють такі [6, с. 43-44]: а) постійні ознаки – отримали загальне 

визнання у законодавстві, правовій теорії, соціальній практиці, зокрема 

вік адміністративної відповідальності, громадський порядок тощо.  

б) перемінні ознаки – містяться у підзаконних актах, що встановлюють 

перманентні правила, які можуть установлюватися, змінюватися, 
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скасовуватися відповідними компетентними публічними органами, що 

тягне за собою зміну ознак відповідних складів. 

Не вдаючись до полеміки щодо елементів складу проступку, 

теоретико-правовий аналіз яких ґрунтовно здійснювався низкою 

науковців, наголосимо на тому, що вони утворюються ознаками 

об’єктивного і суб’єктивного характеру, у тому числі об’єкт, об’єктивна 

та суб’єктивна сторони, суб’єкт адміністративного правопорушення. 

До об’єктивних належать ознаки, що характеризують об’єкт 

проступку, під яким розуміють суспільні відносини, щодо яких 

здійснюється посягання. Вирізняють загальний об’єкт, який утворює 

сукупність всіх суспільних відносин, поставлених під охорону 

адміністративно-правових норм. Поняттям родового об’єкта 

охоплюється група однорідних чи тотожних відносин, що охороняється 

комплексом адміністративно-правових норм. Безпосереднім об’єктом 

вважаються ті конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону 

закону і яким заподіюється шкода діянням, що підпадає під ознаки 

конкретного юридичного складу [22, с. 50]. 

Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення уособлює 

систему передбачених нормами права ознак, що характеризують 

зовнішній прояв цього діяння. Вона характеризує проступок як акт 

зовнішньої поведінки правопорушника і включає ознаки як протиправну 

дію або бездіяльність та шкідливі наслідки, що настали. Третьою 

складовою частиною об’єктивної сторони правопорушення є причинно-

наслідковий зв’язок. Встановити такий зв’язок означає виявити 

обставини появи шкідливих наслідків, а також визначити чи настали 

вони в результаті протиправного діяння або з інших причин, яким чином 

це діяння вплинуло на розміри наслідків тощо. Переважно у 

встановленні наявності причинно-наслідкового зв’язку немає 
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необхідності, оскільки наслідки в основному нематеріальні, тому зв’язок 

між протиправним діянням і його наслідками не потребує доведення 

[23, с. 430-432]. Разом із тим, мова йде саме про адміністративне 

правопорушення із формальним складом, прикладом відхилення від 

затверджених в установленому порядку проектів землеустрою.  

При вчиненні адміністративного правопорушення із матеріальним 

складом, де були завданні збитки фізичній чи юридичній особі, 

встановлення наявності причинно-наслідкового зв’язку є обов’язковим. 

З цього приводу у ст. 40 КУпАП зазначається, що якщо у результаті 

вчинення проступку заподіяно майнову шкоду, то під час розгляду 

справи про накладення стягнення адміністративний юрисдикційний 

орган має право одночасно вирішити питання про відшкодування 

винним майнової шкоди. Отже, розширюються завдання здійснення 

відповідного провадження у справах про проступок, де поряд зі 

встановленням вини правопорушника, обов’язковим є доведення 

прямого зв’язку із вчиненим проступком і шкідливими наслідками 

матеріального характеру.   

Поряд із часом і місцем вчинення протиправного діяння, особливу 

увагу на важливості способу вчинення протиправного діяння як ознаки 

об’єктивної сторони зауважує Я. В. Задорожня. Під таким способом 

пропонує розуміти певний порядок, прийоми, методи, послідовність 

вчинення протиправного діяння, які використовує правопорушник у 

процесі вчинення адміністративного проступку. Автор підкреслює, що 

дана ознака закріплюється виключно в положеннях статей Особливої 

частини КУпАП. Спосіб вчинення адміністративного проступку для 

одних складів є обов’язковим, а для інших – необов’язковим. Це стало 

ключовим фактором виникнення дискусії щодо обов’язковості чи 

необов’язковості наявності способу в складі проступку [21, с. 4, 10]. 
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Ключова роль у кваліфікації протиправного діяння відіграє 

встановлення загальних ознак суб’єкта проступку, серед яких вік, після 

досягнення якого настає адміністративна відповідальність та осудність. 

На момент вчинення делікту особа має досягти 16-річного віку, 

водночас до повноліття щодо таких правопорушників застосовуються 

заходи впливу, передбачені ст. 241 КУпАП, у  тому числі зобов’язання 

публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 

попередження; догана або сувора догана; передача неповнолітнього під 

нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим 

громадянам на їх прохання[1]. Таким чином, лише після досягнення 

особою 18-річного віку вона може нести покарання на загальних засадах 

за вчинення проступків передбачених адміністративно-деліктним 

законодавством згідно зі ст. 24 КУпАП.  

Низка спеціальних суб’єктів адміністративних правопорушень 

передбачено нормами КУпАП, які володіють притаманними лише 

їм ознаками, що зумовлює застосування до них відмінних або 

додаткових адміністративних стягнень, а також здійснення специфічних 

адміністративних процедур у межах відповідного провадження у справі 

про проступок. Мова йде про власників транспортних засобів, посадових 

осіб, військовослужбовців, осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів та інших осіб, у силу різних свого правового 

статусу, займаної посади тощо.  

Стан неосудності передбачає неможливість загального чи 

спеціального суб’єкта проступку усвідомлювати свої дії або керувати 

ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу 

душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. Дана 

особа не підлягатиме адміністративній відповідальності, так само й 
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людина, яка діяла в стані крайньої необхідності чи необхідної оборони. 

Водночас окреслене передбачає більш кропітку процесуальну діяльність 

відповідних компетентних органів чи посадових осіб, оскільки у разі 

вирішення питання про неосудність правопорушника слід провести 

щонайменше судово-психіатричну експертизу.  

Виключно з урахуванням психічного стану правопорушника в 

момент скоєння протиправного діяння разом із аналізованими вище 

елементами утворюється повний юридичний склад проступку. У цьому 

контексті вимогою адміністративно-деліктного законодавства є 

наявність суб’єктивної сторони – провини особи, яка виражається у 

формі умислу чи необережності.  

Погоджуємося з О. В. Бєліковою, що суб’єктивна сторона має 

декілька складових, до яких належать вина правопорушника, мета і 

мотив його діяльності. Разом із тим, визначальне місце при цьому 

займає вина як найважливіша суб’єктивна основа, без якої юридична 

відповідальність не може мати місця. З теорії права відомо, що вина – це 

психічне відношення людини до здійснюваної нею протиправного 

діяння у формі наміру або необережності, а також і до їхніх наслідків 

[24, с. 26]. Структуру вини складають інтелектуальний та вольовий 

аспекти, перший з яких передбачає бажання правопорушника здійснити 

протиправне діяння, тоді як другий – усвідомлення настання шкідливих 

наслідків від їхньої реалізації.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід зробити висновок, що 

адміністративне правопорушення (проступок) є юридичним фактом, 

який формується з нормативної та фактичної складових, що формально 

зумовлює виникнення адміністративно-деліктних правовідносин, які 

спричиняю притягнення винної особи до адміністративної 

відповідальності. Відсутність або недотримання процесуального 
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елементу проступку, яка полягає у доказуванні компетентними органами 

публічної адміністрації, їхніми посадовими (службовими) особами 

факту вчинення протиправного діяння, закріпленого у відповідних 

процесуальних документах, нівелює реалізацію названих елементів, 

унеможливлюючи накладення певного адміністративного стягнення.  

Ознаки проступку складають дві групи характерних ознак, перші з 

яких закріпленні у ст. 9 КУпАП, що свідчать про потенційну 

протиправність певного діяння, потребуючи нагального втручання 

відповідних компетентних органів публічної адміністрації, їхніх 

посадових (службових) осіб з метою визначення підстав для припинення 

антигромадських посягань, притягнення винної особи чи групи осіб до 

адміністративної відповідальності.  

Друга група ознак проступку має більш складний характер, 

реалізується у його юридичному складі та потребує офіційного 

доказування за встановленою адміністративною процедурою. За таких 

умов провадження у справах про проступки є ключовим інструментом 

встановлення провини особи чи спростування такої, яка випливає із 

сукупності ознак першої із зазначених груп, підтверджуючись наявністю 

ознак другої із наведених характеристик правопорушення.  

 

1.2. Сутність та характерні риси провадження в справах про 

проступки 

 
Результати дослідження у попередньому підрозділі дисертаційної 

роботи свідчать про те, що між вчиненням адміністративного 

правопорушення та притягненням винної особи до адміністративної 

відповідальності у більшості випадків проходить досить тривалий 

проміжок часу. Зазначене зумовлено тим, що компетентним органам 

публічної адміністрації та іншим відповідним адміністративно-
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юрисдикційним інстанціям потрібно вирішити низку процедурних 

питань, які спрямовуються на доведення провини конкретної людини. 

Саме провідна роль належить провадженням у справах про проступки, у 

межах яких формалізовані ознаки протиправного діяння об’єктивуються 

у конкретних юридичних наслідках – накладення на правопорушника 

адміністративного стягнення. 

Визначення поняття провадження у справах про проступки 

відсутнє у вітчизняному адміністративно-деліктному законодавстві, 

водночас у ст. 245 КУпАП окреслено завдання, що у найзагальніших 

рисах вказує на його основну юридичну сутність і призначення. Мова 

йде про своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин 

кожної адміністративної справи, вирішення її в точній відповідності із 

законодавчими положеннями, забезпечення виконання винесеної 

постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

протиправного діяння, запобігання проступкам, виховання у громадян 

правової свідомості, зміцнення законності тощо [1]. 

На думку законодавця в основі діяльності щодо розгляду справ 

про проступки всіма адміністративними юрисдикційними інстанціями 

лежить необхідність швидкого, неупередженого та об’єктивного 

розгляду адміністративно-деліктних справ, де притягнення винної особи 

до юридичної відповідальності є лише одним із завдань. Основний 

акцент зроблено на засаді дотримання та зміцнення законності, а також 

на профілактичній і попереджувальній функції, які сприятимуть 

зниження рівня вчинення протиправних діянь у суспільстві та розвитку 

відповідних моральних якостей людей у правовому полі. Разом із тим, 

вважаємо, що положення щодо «виховання громадян у дусі додержання 

законів, зміцнення законності» є пережитком радянського періоду та має 

бути виключено зі наведеної статті кодексу.  
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Акцентуємо, що в окремих законодавчих актах новітнього періоду 

є розуміння недосконалості наведених вище правових положень, про що 

свідчить ст. 486 Митного кодексу України, де зазначено, що завданнями 

провадження у справах про порушення митних правил є своєчасне, 

всебічне, повне та об’єктивне з’ясування обставин справи, вирішення її з 

дотриманням вимог закону, забезпечення виконання винесеної 

постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням[25]. 

Таким чином, у кодифікованому акті, датованому 2012 р., фактично 

продубльовано положення ст. 245 КУпАП, однак усунуто зайві 

юридичні словесно-понятійні конструкції, що обумовлює більш цілісне 

сприйняття аналізованого юридичного явища. 

Окрім наведеного у положеннях КУпАП напряму розкрито лише 

два принципи здійснення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, серед яких забезпечення рівності громадян перед 

законом та адміністративно-юрисдикційними інстанціями та суспільної 

відкритості процесу розгляду. Перша із засад передбачає, що розгляд 

справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах 

рівності перед законом і публічними чи громадськими органами, їхніми 

посадовими чи службовими особами, які розглядають адміністративно-

деліктну справу, всіх без виключення громадян незалежно від 

індивідуальних, соціально-економічних, політичних та інших ознак, 

зокрема раса, колір шкіри, мова спілкування, політичні, релігійні та інші 

переконання, стать, майновий стан, місце реєстрації та проживання. 

У положеннях ст. 249 КУпАП наголошено на відкритості розгляду 

справи про адміністративне правопорушення,не розкриваючи її сутності, 

змісту та напрямів реалізації. Виключно акцентовано, що ця засада не 

поширюється на справи про проступки у сфері забезпечення безпеки 
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дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також 

випадки, коли в матеріалах містяться відомості, розголошення яких 

може суперечити інтересам охорони державної таємниці. Окремо 

наголошено, що з метою підвищення виховної і запобіжної ролі 

провадження в справах про проступки вони можуть розглядатися 

безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або 

проживання порушника [1]. 

Наведені положення є застарілими та не відповідають 

сьогоднішнім реаліям правозастосовної діяльності органів публічної 

влади. Більше того, абзац другий ст. 249 КУпАП взагалі залишається 

незмінним вже понад тридцять років, з моменту ухвалення основного 

адміністративно-деліктного законодавчого акта. 

Із плином часу адміністративно-деліктне законодавство все далі 

відходить від основних ідей Концепції адміністративної реформи в 

Україні та положень подальших концептуальних документів, зміст яких 

полягає у комплексній перебудові існуючої в Україні системи 

публічного управління всіма сферами суспільного життя. Метою реформ 

є поетапне створення такої системи управління,  що забезпечить 

становлення нашої країни як розвинутої, правової, цивілізованої 

європейської держави з високим рівнем життя,  соціальної  стабільності, 

культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі. 

Крім того, вона передбачає формування системи публічного управління, 

яка стане близькою до потреб і запитів населення, а головним 

пріоритетом її діяльності буде служіння національним інтересам [26]. 

На доречне зауваження з цього приводу О. М. Миколенка, доля 

адміністративно-деліктного права в системі права України остаточно не 

визначена, оскільки сьогодні є тенденції як до його ліквідації, так і до 

залишення цього правового інституту в системі адміністративного права 
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без суттєвих змін. Така невизначеність фахового середовища та 

керівництва країни негативно впливає на якість досліджень у сфері 

адміністративно-деліктного права та на ефективність діяльності органів 

адміністративної юрисдикції [27].  

Отже, констатуємо, що жодні реформаторські підходи в Україні, 

навіть із впровадженням найкращих світових практик, неможливо 

реалізувати у правовій системі на належному рівні, допоки не буде 

прийнято принаймні цілком нового КУпАП. Як засвідчила історія 

нормотворчості у сфері адміністративно-деліктного законодавства, 

велика кількість внесених змін і доповнень до кодифікованого акта не в 

змозі змінити основу закону, ухваленого за часів командно-

адміністративної системи управління. Слід продовжити активні науково-

теоретичні пошуки вироблення оптимальної структури та наповнення 

нового КУпАП, зокрема в частині формулювання поняття, завдань і 

засад здійснення провадження у справах про проступки. 

Важливість становлення та розвитку інституту адміністративної 

відповідальності зумовила велику кількість вчених у нашій країні 

розробляти дану проблематику загалом та в окремих її частинах, де 

завжди відокремлено знаходилися питання процесуального порядку 

розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення. 

Зважаючи на наукові напрацювання попереднього періоду [28; 29; 30], 

підґрунтя адміністративно-деліктного права й адміністративного 

процесу створили низка вітчизняних вчених, у тому числі: 

О. М. Бандурка, В. Б. Авер’янов [31], І. П. Голосніченко [32], 

Е. Ф. Демський [33], Т. О. Коломоєць  [34], В. К. Колпаков  [18], 

О. В. Кузьменко  [35], М. М. Тищенко  [36] та ін.  

Нове покоління науковців підтримує відповідні традиції, 

розвиваючи дослідницькі пошуки, зокрема у сфері сутності та 
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юридичного змісту провадження у справах про проступки. Водночас 

основний акцент поступово зміщується з виключно теоретико-правового 

базису до реалізації розробок у площині правозастосування, що 

відповідає реаліям сьогодення та європейським стандартам забезпечення 

основоположних прав і свобод людини та громадянина з боку органів 

публічної адміністрації. 

На особливу увагу заслуговують праці деяких науковців, які були 

опубліковані останніми роками та стосуються проблем визначення 

нових підходів до загальної сутності та принципів здійснення 

провадження у справах про проступки, серед яких: С. С. Гнатюк [37], 

М. В. Джафарова [38], М. В. Ковалів [39], О. В. Фазикош [40]. 

Характеристика особливостей проваджень у справах про окремі види 

адміністративних правопорушень розглядали О. П. Гладун [41], 

О. С. Остапенко [42] та ін.  

О. В. Кузьменко акцентує, що не існує єдиної прийнятної наукової 

думки щодо правової природи провадження у справах про проступки, 

однак всі вони є специфічним різновидом конфліктних проваджень. Не 

зважаючи на те, що більша частина адміністративних проваджень є 

спрямованою на вирішення так званих «позитивних справ», що 

виникають у сфері функціонування публічної влади, конфліктні 

провадження вирізняються особливою соціальною гостротою. Пов’язано 

це із тим, що завжди має місце зіткнення інтересів суб’єктів соціальних 

відносин, досконалість механізму подолання якого є мірилом 

визначення правової держави. Автором підкреслено, що ключовими 

детермінантами конфліктних проваджень є наступне: наявність 

конфлікту в основі предмета процесуальної регламентації; змагальність 

сторін при розгляді справи; обов’язкова наявність рішення у вигляді 

правового акту; специфічне коло суб’єктів, уповноважених розглядати 
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відповідну категорію справ; нормативна регламентація порядку 

процесуальної діяльності останніх тощо [35, с. 305, 335].  

Поряд з низкою аргументованих думок О. В. Кузьменко викликає 

дискусію твердження, що три основні види адміністративних 

проваджень конфліктного характеру поєднанні зазначеними спільними 

причинами виникнення та процедурою розгляду, у тому числі 

дисциплінарне провадження, провадження в справах про проступки, 

провадження по розгляду скарг громадян. Беззаперечно певна кількість 

наведених рис є формально спільною для цих проваджень, однак їхнє 

суттєве узагальнення не дозволяє диверсифікувати та встановити 

відмінності, які мають досить різнобічний характер. Більш доречним 

виглядає визначення не лише загальних критеріїв, але й при описі 

зосереджуватися на специфічних ознаках, притаманних для окремих 

проваджень, що зумовлюється наступними умовами і підставами.  

Дисциплінарне провадження порушується щодо окремої категорії 

посадових (службових) осіб за вчинення дисциплінарного проступку, 

яке здійснюється за спеціальною процедурою, регламентованою різними 

законодавчими актами. Прикладом, дисциплінарні провадження щодо 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії 

«А», «Б», «В», ініціюються суб’єктом призначення згідно з 

положеннями Закону України «Про державну службу» [43]. Останні 

можуть самостійно накладати дисциплінарне стягнення лише у вигляді 

зауваження, інші види дисциплінарних стягнень, враховуючи пропозиції 

дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ.  

З урахуванням вищевикладеного, дисциплінарне провадження у 

значній мірі відрізняється від провадження в справах про проступки за 

переважною більшістю юридичних ознак, й зачасти не має конфліктний 

характер, оскільки відсутній факт протиправного діяння. У  даному 
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випадку мова йде виключно щодо вчинення дисциплінарного проступку, 

а доведена провина та накладення відповідного стягнення негативно 

відображається лише на службових показниках особи (догана; 

попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади 

державної служби), яка вчинила таке діяння.  

Певні відмінні особливості має також провадження по розгляду 

скарг громадян, що зумовлено сутністю правової категорії «скарга», під 

якою розуміють звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діяннями, рішеннями 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб[44]. Таке 

провадження регламентується нормами адміністративно-процесуального 

права, закріплені насамперед в окремих нормах Закону України «Про 

звернення громадян», а сам процес має одночасно юрисдикційний і 

неюрисдикційний характер.  

Важливою особливістю даних проваджень є, те що відповідні 

правовідносини виникають не інакше як за письмовим зверненням 

громадян, які вважають свої права і свободи порушеними, бажають їх 

захистити чи поновити. Можливі випадки, коли таке провадження по 

розгляду скарг громадян є попереднім етапом дисциплінарного 

провадження, у разі виявлення підстав притягнення державного 

службовця до юридичної відповідальності. 

Всі види зазначених проваджень у тій чи іншій мірі передбачають 

обов’язкову участь суб’єктів владних повноважень в ухваленні 

кінцевого рішення та притягнення винної особи до відповідальності або 

вчинення інших юридично значимих дій. Разом із тим зауважимо, що 

багаторічні наукові напрацювання із проблематики здійснення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення не дали 
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чіткої та однозначної відповіді щодо його сутності. На сьогодні 

сформовано дві основні концепції, які мають подібний характер, однак 

використовують різні підходи, серед яких провадження про проступки 

розглядається як:  

1) врегульована адміністративно-процесуальними нормами 

діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, спрямована на розгляд і вирішення справ про 

адміністративні проступки та застосування до правопорушників 

адміністративних стягнень;  

2) сукупність процесуальних дій, передбачених положеннями 

адміністративно-деліктного законодавства, що здійснюються 

компетентними суб’єктами адміністративно-юрисдикційної інстанцій з 

метою розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення.  

За першої концепції провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є різновидом адміністративно-процесуальної 

діяльності публічної адміністрації, інших компетентних суб’єктів 

юрисдикційної інстанції, насамперед органів судової влади. В основу 

змісту даної діяльності покладено необхідність своєчасного, всебічного, 

повного та об’єктивного вирішення адміністративно-правового спору. У 

практичній площині реалізація наведених завдань досягається за 

допомогою здійснення відповідних процесуальних дій, серед яких 

збирання, перевірка та оцінка доказів, оскарження та виконання 

постанови у справі про адміністративне правопорушення тощо. 

На зауваження Т. П. Мінки і Р. В. Миронюка провадження у 

справах про адміністративні правопорушення є владно-управлінською 

діяльністю компетентних органів влади щодо розгляду та вирішення 

справ про адміністративні делікти, накладення адміністративних 

стягнень на винних осіб та застосування інших примусових заходів. До 
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характерних ознак такої адміністративної процесуальної діяльності 

відносяться наступні:  

– виникає у зв’язку із вчиненням проступку та необхідністю 

проведення адміністративного розслідування;  

– реалізується визначеним колом суб’єктів, особливе місце серед 

яких посідають органи виконавчої влади;  

– індивідуальність процесуальних актів, які приймаються в ході 

провадження;  

– застосування під час провадження заходів державного примусу 

зумовлює високий ступінь формалізації процесу;  

– за допомогою провадження реалізуються норми 

адміністративної відповідальності;  

– з усіх видів адміністративного процесу воно є найбільш 

подібним до юрисдикційних проваджень в інших галузях права [45, 

с. 136-137]. 

Подібної позиції дотримується О. В. Фазикош, та надає 

обґрунтування, що провадження в справах про адміністративні 

правопорушення є системою дій уповноважених органів влади, кінцевим 

результатом яких є притягнення осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення, до адміністративної відповідальності. Провадження в 

справах про адміністративні правопорушення розглядається в декількох 

значеннях: як самостійний інститут правозастосовної діяльності органів 

державної влади, як інструмент регулювання суспільних правовідносин 

шляхом застосування адміністративних санкцій тощо [40, с. 40]. 

На обґрунтування С. С. Гнатюк, провадження у справах про 

проступки – регламентована нормами адміністративно-процесуального 

законодавства низка послідовних дій публічної адміністрації щодо 

реалізації заходів, спрямованих на всебічний, повний, об’єктивний 
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розгляд справи по суті, винесення рішення або постанови та їх 

виконання щодо захисту загальних прав і свобод, визначених 

суспільством та закріплених у нормах права, на яке спрямоване 

протиправне діяння. Провадження як основний вид адміністративно-

деліктного процесу є системне утворення, що характеризується 

комплексом взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних дій, 

які [37, с. 31-33]:  

– утворюють певну сукупність адміністративно-процесуальних 

відносин, що відрізняються зв’язком з відповідними матеріальними 

правовідносинами, поглинаючи правовий статус учасників;  

– викликають необхідність встановлення, доказування, а також 

обґрунтування усіх обставин та фактичних даних конкретної справи; 

– передбачають необхідність закріплення, офіційного оформлення 

отриманих процесуальних результатів у відповідних документах; 

– відносини в середині провадження є динамічними, їх рух 

обумовлено наявністю стадій та строків. 

За такого розуміння йдеться про здійснення органами влади 

адміністративної юрисдикційної діяльності, на рахунок чого 

М. Я. Масленников зауважував, що вирішення проблеми правильної 

реалізації закону можливо лише при чіткому здійсненні 

адміністративно-юрисдикційного процесу, який є специфічним видом 

процесуальної діяльності. Остання спрямована на регулювання за 

допомогою процесуальних норм адміністративно-деліктних відносин,та 

є складним процесуально-правовим явищем, що утворене за допомогою 

сукупністю адміністративно-юрисдикційних проваджень [30, с. 4-5]. До 

таких проваджень автором віднесено: провадження у справах про 

проступки; по застосуванню заходів адміністративного примусу до осіб, 

що вчинили окремі види кримінальних правопорушень; по застосуванню 
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заходів адміністративно-медичного характеру відносно хронічних 

алкоголіків і наркозалежних; по зносу самовільно збудованих будинків 

та ін.  

На сьогодні у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

склалося вузьке і широке розуміння адміністративної юрисдикції, де у 

першому випадку передбачає діяльність суб’єктів владних повноважень 

щодо розгляду справ про проступки та винесенню відповідних постанов 

у встановленому законодавством порядку;діяльність компетентного 

органу публічної адміністрації, посадової особи щодо розгляду справ 

про адміністративні правопорушення та застосування адміністративних 

стягнень. За широкого розуміння – врегульована діяльність 

компетентних органів державної влади, посадових осіб щодо вирішення 

індивідуальних адміністративних справ, пов’язаних з адміністративно-

правовими відносинами суб’єктів приватного права з публічною 

адміністрацією при здійсненні ними функцій виконавчої влади 

[46, с. 423].  

За другої концепції сутності провадження у справах про проступки 

акцент зміщений з адміністративно-юрисдикційних повноважень 

владних суб’єктів на сукупність здійснюваних процесуальних дій та 

результатів їхнього застосування як складової адміністративного 

процесу. Водночас на зауваження О. М. Бандурки та М. М. Тищенка дві 

пропоновані концепції мають єдиний смисловий сенс, єдине виглядає 

важливим, що пропоновано різні вектори дослідження. Розчленовування 

адміністративного процесу на сам процес і адміністративне 

провадження як рівні складові призводить до неправильного визначення 

суті цих правових явищ, оскільки провадження по конкретній категорії 

адміністративних справ є складовою частиною процесу і співвідноситься 

як особливе і загальне [36, с. 8].  



53 
 

Залежно від характеру індивідуально-конкретної адміністративної 

справи зазначені автори виділяють юрисдикційні та неюрисдикційні 

провадження. Значна частина проваджень, що становлять структуру 

адміністративного процесу, спрямована на регулювання правовідносин 

позитивного характеру, які виникають в ході виконавчо-розпорядчої 

діяльності державних органів. Проте порушення вимог правових норм 

вимагає відповідного реагування з боку держави. Ця обставина 

обумовлює існування особливого роду правоохоронної діяльності, зміст 

якої складають розгляд справ про проступки, інших правових суперечок 

по суті й ухвалення по них відповідних рішень. У процесі такої 

діяльності реалізується юридична справа, здійснюється правовий захист 

порушених або оспорюваних прав та інтересів, виноситься державно-

владна ухвала про застосування відповідної правової санкції [36, с. 15]. 

Також дотримується подібної позиції О. В. Агєєв, що провадження 

по здійсненню адміністративно-юрисдикційних дій входять у структуру 

адміністративного процесу, які у значній мірі є забезпечувальною 

основою провадження у справах про проступки, фактично співвідносячи 

їх із зазначеним провадженням. Ці заходи грають важливу роль, 

особливо на початковій стадії цього провадження – стадії його 

порушення і справляють тим самим суттєвий вплив на хід 

адміністративного розслідування та його результати. Таким чином, 

недоцільним виводити провадження по справах про адміністративні 

правопорушення за рамки адміністративного процесу, оскільки 

зазначене провадження є його органічною частиною, поряд з іншими 

провадженнями, що складають, у цілому, даний вид процесу [47, с. 15-

16]. 

Опонуючи зазначеній думці, Н. Г. Саліщева та В. Д. Сорокін 

зауважують, що юрисдикційне розуміння адміністративного процесу, 
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оперуючи поняттями «процес» та «провадження», вкладає прямо 

протилежний сенс в їхнє співвідношення. У такій інтерпретації 

адміністративне провадження виявляється явищем ширшим, ніж процес. 

Таким чином, слід розрізняти адміністративне провадження як процес 

діяльності виконавчих і розпорядливих органів публічної влади та 

адміністративний процес як діяльність по вирішенню суперечок, що 

виникають між сторонами адміністративно-правових відносин, а також 

по застосуванню заходів адміністративного примусу [28, с. 13; 29, с. 17]. 

Отже, ключове розуміння сутності, змісту та об’єму адміністративно-

юрисдикційної діяльності органів публічної адміністрації, реалізації 

проваджень у справах про проступки об’єктивуються через призму 

адміністративного процесу.  

Адміністративний процес слід визначити у вигляді врегульованої 

адміністративно-процесуальними нормами діяльності органів 

виконавчої влади, посадових і службових осіб, зміст якої складає 

розгляд і вирішення індивідуальних конкретних адміністративних справ, 

що виникають у сфері публічного управління, в порядку реалізації 

завдань і функцій виконавчої влади. Він є правомірним порядком 

реалізації суб’єктами публічної та приватної сфери своїх 

адміністративно-правових статусів. Процесуальне становище 

громадянина виражається в тому, що він має встановлені процесуальні 

права та обов’язки, фактичну можливість реалізувати їх у ході розгляду і 

вирішення адміністративних справ [48, с. 23]. 

За такого розуміння мову слід вести про органи публічної 

адміністрації, які здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність. Поряд із 

цим, іншими суб’єктами владних повноважень є загальні суди при 

розгляді справ про проступки, а також адміністративні суди при розгляді 

публічно-правових спорів за участю інших інстанцій під час здійснення 
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ними організаційно-розпорядчих чи виконавчих функцій на основі 

адміністративного законодавства, у тому числі на виконання 

делегованих повноважень. Зрештою, адміністративний процес має три 

основні аспекти [49, с. 62]:  

1) управлінський аспект, за якого здійснюється адміністративно-

юрисдикційна діяльність органів публічної влади;  

2) судовий аспект, у межах якого здійснюється розгляд і 

вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами;  

3) юрисдикційний аспект, який передбачає здійснення розгляду 

справ про проступки та за обґрунтованих і доведених випадків – 

застосування заходів адміністративного примусу, серед яких ключова 

роль відводиться адміністративній відповідальності.  

З урахуванням наведених трактувань окресленої проблематики  

Р. Є. Строцький досить лаконічно зауважує, що адміністративне 

провадження – це врегульований законом послідовний процес 

готування, розгляду, вирішення і реалізації справ про проступки 

органами державного управління [50, с. 3]. На думку М. В. Ковалів, 

провадження у справах про адміністративні правопорушення – правовий 

інститут, у рамках якого регулюються процесуальні адміністративно-

деліктні відносини і забезпечується вирішення справ, а також 

попередження адміністративних правопорушень. Адміністративно-

процесуальні норми, що входять до інституту адміністративного 

провадження, регулюють порядок реалізації відповідних матеріальних 

норм, процедури їх застосування, процес здійснення примусового 

впливу на винних осіб за допомогою адміністративних 

стягнень [39, с. 243]. 

На переконання Е.Ф. Демського, під провадженням у справах про 

адміністративні правопорушення розуміється врегульовані нормами 
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права суспільні відносини у формі сукупності послідовно вчинених 

процесуальних дій щодо розгляду і вирішення адміністративно-

деліктних справ і виконання постанов про накладення стягнень в 

окресленій сфері. Дані процесуальні дії утворюють суспільні 

правовідносини, які не переслідують за мету притягнення до 

адміністративної відповідальності правопорушника, що зрештою може 

закінчитися його виправданням або звільненням від покарання чи 

закриттям провадження. Основне завдання полягає у розгляді та 

вирішенні адміністративної справи, а також виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення, де відповідні процесуальні дії 

вчиняються всіма учасниками процесу, а не тільки суб’єктами владних 

повноважень. У результаті процесуальні норми, що регулюють 

провадження у справах про проступки,утворюють правовий інструмент 

як самостійний складовий елемент вітчизняної системи 

адміністративного процесуального права та тісно взаємодіє з іншими 

правовими галузями[33, с. 417].  

Із даною позицією певною мірою погоджується М. В. Джафарова, 

що аналізований правовий інститут передбачає нормативно 

врегульований порядок здійснення процесуальних дій із вирішення 

конкретних індивідуальних адміністративних справ, об’єднаних 

спільністю предмета; адміністративна процесуальна діяльність 

компетентного суб’єкта публічного чи приватного права, що 

здійснюється у межах адміністративної справи для її вирішення. Отже, 

таке провадження є основним елементом адміністративного процесу, що 

представляє собою системне утворення, комплекс взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених дій, які наділені характерними ознаками [38, с. 573]. 

Враховуючи вищевикладене слід зробити наступні висновки. По-

перше, дотримуємося сукупності подібних наукових позицій 



57 
 

(О. М. Бандурка, Н.Г. Саліщева, В. Д. Сорокін, М. М. Тищенко) з 

приводу того, що недоречне співставлення адміністративного 

провадження та адміністративного процесу як розрізнених категорій. 

Вони утворюють єдиний правовий механізм розгляду і вирішення справ 

про адміністративні правопорушення. Акцентуємо, що у нашому 

випадку мова йде саме про адміністративно-юрисдикцій процес, за якого 

у межах провадження у справах про проступки відповідна 

адміністративна юрисдикційна інстанція, у тому числі суди, органи 

публічної адміністрації, зважаючи на категорії адміністративної справи, 

з підстав та у порядку, врегульованому нормами адміністративно-

деліктного законодавства, здійснюють низку процесуальних дій 

спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення 

протиправного діяння, або відсутності ознак проступку, що виключає 

підстави притягнення особи до адміністративної відповідальності.  

По-друге, ключовими характеристиками провадження про 

проступки є наступне:  

а) є складовою адміністративно-юрисдикційної діяльності 

компетентних органів публічної влади;  

б) здійснюється чітко визначеним колом суб’єктів, у тому числі 

суддями, посадовими особами органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, іншими відповідними суб’єктами приватного 

і публічного права;  

в) виникає у зв’язку зі вчиненням протиправного діяння, яке має 

ознаки адміністративного правопорушення;  

г) реалізується на підставі первинного процесуального 

документу – протоколу про адміністративне правопорушення із доданим 

пакетом відповідних документів;  
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д) передбачає здійснення низки формалізованих процесуальних 

дій, реалізованих у регламентованій послідовності, окресленій у 

положеннях адміністративно-деліктного законодавства, з можливістю 

застосування, у тому числі заходів адміністративного примусу;  

е) результати розгляду є легальною і єдиною підставою для 

притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративного правопорушення або її виправдання. 

По-третє, вітчизняне адміністративно-деліктне законодавство не 

відповідає вимогам сьогодення, що не можливо вирішити за рахунок 

систематичного внесення різноманітних змін і доповнень до різних 

нормативно-правових актів. Наразі єдиним виходом із ситуації, що 

склалася є прийняття нового КУпАП. Пропонований захід є першим 

кроком кардинального оновлення не лише відповідного законодавства, 

але й подальшого переосмислення теоретико-правових і практичних 

підходів з питань здійснення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

 

1.3. Ґенеза адміністративно-правового регулювання у сфері 

провадження в справах про проступки 

 
Вчинення адміністративних правопорушень характерне для будь-

яких держав і регіонів світу, незалежно від ступеня їхнього 

цивілізаційного розвитку. Зі становленням державності публічна 

адміністрація закономірно відразу перебирала на себе всі правоохоронні 

функції та здійснення судочинства. З давніх часів винні особи 

притягувалися до юридичної відповідальності у різних, здебільшого не 

гуманних формах, що сприяло профілактиці та попередженню вчиненню 

інших подібних проступків. Водночас весь каральний механізм 
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здебільшого підкорявся волі та забезпеченню інтересів керівної верхівки 

конкретної країни.  

Розвиток демократії сприяв становленню адміністративної 

юрисдикційної діяльності органів влади спрямованої на реальну 

реалізацію та захист прав і свобод громадян від протиправних діянь, 

справедливого, об’єктивного і неупередженого відправлення правосуддя 

в справах про проступки. Постійний рух розвитку нашої держави 

вимагає нових кроків удосконалення адміністративно-деліктного 

законодавства, з урахуванням переформатування соціального, 

економічного, політичного та інших підвалин суспільства.  

Не слід забувати, що копіювання окремих складових правової 

системи західноєвропейських країн є недоречний та неприйнятний, 

оскільки не враховуються всі правові, ментальні та національні 

особливості українського народу. Таким чином, лише продовження 

ґрунтовного і систематичного наукового дослідження у сфері 

провадження в справах про проступки з урахуванням позитивних і 

негативних факторів історичного становлення та розвитку окресленої 

проблематики, спроможне вплинути на удосконалення вітчизняного 

адміністративно-деліктного законодавства. 

Однією із особливостей нашої країни є цінне географічне 

розташування, що історично зумовлювало перебування абсолютно всіх 

земель у складі різних держав і державних утворень. Закономірно такий 

процес відбивався на вітчизняній правовій системі, яка примусово 

узгоджувалася із законодавством відповідних закордонних територій. Із 

стародавніх часів виключення становить Руська Правда, ХІ ст. [51], яка 

була написана у Київській Русі, та вчинила важливий вплив на розвиток 

процесуального законодавства. Цей період мав специфічний характер, 

що відобразилося у нормах цього документу, зокрема привалювання 
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звичаєвого права, підкорення всіх суспільних і публічних справ 

інтересам князя, становий лад і безправність населення. Водночас 

напрацьований прототип первинного механізму судового розгляду справ 

про правопорушення ліг в основу багатьох нормативно-правових актів 

за межами України.  

На зауваження Ю. В. Копик, визначальна роль давньоруського 

права у правовій системі Великого князівства Литовського була 

характерною періоду XIV–XV ст.ст., коли не було сформовано 

повноцінного загальнодержавного литовського законодавства. Надання 

адміністративно-правової автономії українським землям дозволило їм 

зберегти юридичну дію давніх джерел права. Відбувся певний синтез 

литовських і руських правових норм та інститутів [52, с. 40], що 

реалізувалося у положеннях Статутів Великого князівства Литовського, 

1529, 1566, 1588 р.р. [53]. 

У наведених кодифікованих документах жодної мови не велося 

про адміністративні правопорушення, оскільки навіть кримінальне та 

цивільне право не були розмежованими. Однак судовий процес набув 

значного вдосконалення порівняно з Руською Правою, насамперед 

визначено правовий статус учасників справи, встановлено належність і 

допустимість доказів, окреслено підстави і умови притягнення до 

юридичної відповідальності. За межами судового розгляду певними 

адміністративними повноваженнями наділялися органи місцевого 

самоврядування та державного управління. Вони на власний розсуд 

застосовували до правопорушників, якщо їхнє протиправне діяння не 

потребувало судового доказування, різноманітні штрафні санкції та 

навіть фізичні і моральні покарання.  

Погоджуємося з позицією Т. О. Матвєєва, що визвольна війна 

українського народу проти Речі Посполитої 1648-1654 р.р. внесла 
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суттєві зміни в розвиток права на Україні,оскільки переважна більшість 

джерел польського і литовського права було скасовано. Зокрема мова 

йде про постанови королівської влади та сеймів, «Ординацію Війська 

Запорізького реєстрового, 1638 р., які узаконювали панування магнатів, 

польської шляхти, католицької церкви [54, с. 115]. На незначний 

проміжок часу основним законодавчим актом у житті українського 

народу став проект зводу законів «Права, за якими судиться 

малоросійський народ», 1743 р. [55]. За свою прогресивність і 

демократичність він не набув офіційного статусу, оскільки така заборона 

була накладене царем. 

На особливу увагу заслуговують глава 7 «Про суди, суддів та 

інших осіб, що відносяться до суду та про дотримання юридичного 

порядку у судових справах» та глава 8 «Про позивача і відповідача, про 

судовий процес, про доводи та докази, про декрети і вироки, про 

апеляції та штрафи, як громадянам – за неправомірний позов, так і 

суддів – за несправедливе правосуддя». Розлогі назви відповідних 

положень відображають весь зміст їхніх дефініцій, однак важливість 

полягає в тому, що вперше судовий процес відбувався на рівних началах 

з урахуванням засад відкритості та змагальності. Крім того, здійснено 

повну відмову від застосування звичаєвого права, в провадженнях у 

справах про різні правопорушення керувалися виключно наявними 

юридичними фактами і доказами з питань провини чи невинуватості 

особи.  

Відсутність чіткого розуміння у вітчизняній науці ХVІІ-

ХVІІІ ст.ст. юридичної сутності, змісту адміністративного проступку та 

юридичної відповідальності за його вчинення не дозволяли напрацювати 

відповідне законодавство. На початку ХІХ ст. у Франції та Німеччині 

було сформовано поліцейське право, на кшталт сучасного публічного 
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адміністрування. Однак таке управління у сферах державних і 

суспільних справ здійснювалося у жорсткій формі із повсякчасним 

застосуванням адміністративного примусу. Окреслені тенденції були 

перейняті у Російській імперії [56] за рахунок імплементації більшості 

норм до своєї правової системи.  

Соціально-економічні зміни у країні другої половини ХІХ ст., 

скасування кріпосного права, кодифікація законодавства і реформування 

основних галузей державного управління сприяли переходу від 

поліцейського до адміністративного права. В. А. Крижановська вказує, 

що фундаментальні поняття «поліція», «поліція добробуту» перестали 

задовольняти нові умови, опинившись вузькими для управлінської 

дійсності та її порядків, що зумовило появу адміністративного права з 

новими за змістом поясненнями застосування адміністративної 

відповідальності. Серед ключових обставин такого стану речей автор 

називає наступне: 1) зміни правового статусу жителя села, який отримав 

можливість брати участь в діяльності органів місцевого управління, 

право вільного пересування територією країни, на підставі положень 

Судових статутів, 1864 р. оскаржувати дії посадових осіб; 2) розширення 

сфери управління, що включала в себе діяльність селянських і земських 

органів самоврядування, органів управління – земського начальника, 

губернатора, міністерств; 3) звуження в результаті реформ компетенції 

органів поліції та передача багатьох справ із їхнього відання до 

місцевого самоврядування [57, с. 15-16].  

Кардинальні зміни у країні 60-70-х р.р. ХІХ ст. І. О. Ізарова також 

напряму пов’язує із селянською реформою 1861-66 р.р. та судовою 

реформою 1864 р. Внаслідок проведення останньої була істотно змінена 

судова система, а також порядок здійснення кримінального і цивільного 

судочинства. До основних її завдань можна віднести наступні: 
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подолання негативної суспільної думки про роботу судової влади і 

здійснення правосудді шляхом створення незалежного виборного 

суддівського корпусу; ліквідація несистемного і заплутаного механізму 

перегляду інстанцій судових справ, що спричиняло тривалість процедур 

розгляду справ; створення прозорого і відкритого змагального судового 

процесу, в якому рівноправні сторони мають можливість довести свою 

правоту і захистити свої порушені права [58, с. 99-100]. Зазначені суттєві 

нововведення були закріпленні у Судових статутах від 20.11.1864 [59], 

які складалися із п’яти частин «Статут цивільного судочинства», 

«Статут кримінального судочинства», «Установи судових встановлень», 

«Статут про покарання, що накладаються мировими суддями», «Думка 

Державної Ради».  

На особливу увагу заслуговує частина 4 «Статуту про покарання, 

що накладаються мировими суддями» Судових статутів, у якому вперше 

на законодавчому рівні фактично розмежовувалися провадження у 

справах про адміністративні правопорушення та кримінальне 

провадження. Звісно, у той час ще не відбулося повного виокремлення 

адміністративно-деліктного права, оскільки у наведеному документі 

мова йде про «незначні злочини» та інші дрібні протиправні діяння. З 

іншого боку, наявність окремого Статуту кримінального судочинства 

свідчить про стійку позицію законодавця щодо диференціації 

правопорушення за ознакою суспільної небезпечності.  

У положеннях Статуту про покарання, що накладаються мировими 

суддями визначено види та розміри адміністративних стягнень, порядок 

їхнього стягнення, правовий статус судді та інших учасників судового 

процесу. У нормативному акті були відсутні процесуальні норми, які 

встановлювали порядок здійснення провадження у справах про 

проступки. Не зважаючи на це, цей документ відіграв надзвичайно 
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важливу роль у розвитку адміністративно-деліктного законодавства, 

оскільки перевів багаторічні теоретичні напрацювання вчених-

адміністративістів у практичну площину.  

Окрема категорія урядовців і фахівців з окресленої проблематики 

була незадоволена таким станом речей, а тому напрацьовувався проект 

спеціального судово-поліцейського статутом, яким розмежовувалися 

«поліцейські проступки» та кримінальні правопорушення. 

Передбачалося створення спеціалізованих судів із розгляду справ про 

проступки та подібних адміністративних інстанцій. Пропоновані ідеї не 

були підтримані керівництвом країни, однак розвиток у цьому напрямку 

вже не зупинявся [60, с. 55], що вказує Положення про заходи щодо 

охорони державного порядку і громадського спокою від 

14.08.1881 [61, с. 18]. Ним встановлювався порядок позасудового 

розгляду і вирішення справ про окремі категорії проступків у сфері 

порушення громадського порядку та встановленого порядку управління. 

Документом визначено, що на генерал-губернаторів, губернаторів 

і градоначальників покладається обов’язок щодо забезпечення охорони 

громадського порядку у певній місцевості. Вони мають право 

здійснювати низку заходів для реалізації свого адміністративно-

правового статусу, у тому числі [56]: а) видавати обов’язкові постанови 

з питань попередження порушення громадського порядку і державної 

безпеки; б) встановлювати за порушення таких обов’язкових постанов 

стягнення, що не перевищують тримісячного арешту або грошового 

штрафу в 500 рублів. Із наведеного слідує, що специфіка притягнення до 

адміністративної відповідальності у позасудовому порядку виражалася у 

наступному: по-перше, предмет протиправного посягання визначався 

відомчими чи локальними нормативно-правовими актами; по-друге, 

владні суб’єкти на власний розсуд визначали межі розгляду і вирішення 
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конкретної справи, так само як і об’єм доказової бази; по-третє, 

відсутність встановленої процедури накладення адміністративних 

стягнень; по-четверте, негнучкість передбачених адміністративних 

санкцій, які включали лише значні штрафи та обмеження волі на досить 

тривалий термін.  

Із моменту припинення існування Російської імперії й у 

перехідний період до створення радянського союзу у 1922 р., у перші 

роки його існування, фактично було зруйновано судову систему та 

основи діяльності вертикалі влади у державі, а також втратили чинність 

більшість нормативно-правових актів. Це стосувалося також 

законодавства про адміністративну відповідальність, яке було не 

кодифіковане, унаслідувало більшість юридичних проблем 

попереднього періоду. Мова йде про злиття розуміння проступку і  

злочину, тому кваліфікацію протиправних діянь та визначення його виду 

покладалося виключно на тогочасні юрисдикційні інстанції. 

Встановлення і доказування провини за вчинення адміністративного 

правопорушення здійснювалося переважно за межами суду, також були 

відсутні адміністративно-процесуальні норми, які чітко встановлювали 

підстави, умови та порядок здійснення відповідного провадження.  

Найширшими повноваженнями адміністративної юрисдикції 

наділялися місцеві органи державної влади та виконавчі органи 

місцевого самоврядування. На особливу увагу заслуговують наступні 

права: видавати загальнообов’язкові для правопорушника та інших 

фігурантів по справі рішення зі встановленою адміністративною 

санкцією, так звані «адміністративні постанови»; проводити реквізиції, 

конфіскації, арешти; накладати штрафи, призупиняти діяльність або 

закривати друкарні та інші подібні органи друку; розпускати громадські 

організації, які не поділяли думки політичної влади. На зауваження 
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А. В. Сладкової, окреслена ситуація мала тимчасовий характер, що 

зумовлено відсутністю стабільної системи центральних органів влади 

[62, с. 132-133]. Крім того, не було можливості швидко і повністю 

оновити законодавство, тим паче у таких складних і важливих сферах 

для державної влади як кримінальне та адміністративне право. 

Прогресивний характер мав Адміністративний кодекс Української 

Соціалістичної Радянської Республіки(УСРР), затверджений постановою 

Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (ВЦВК) від 

12.10.1927, який був першим кодифікованим актом у всіх республіках 

СРСР, та одним із найперших у Європі. Його положення були покладені 

у більшість наступних нормативно-правових актів з питань притягнення 

особи до адміністративної відповідальності та формально врегульовував 

суспільні відносними до 1985 р., коли було прийнято чинний і сьогодні 

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984.  

Наведений законодавчий акт увібрав до себе всі адміністративно-

правові відносини, які мали актуальний характер на той час, особливо 

щодо засад публічного управління, здійснення адміністративного 

судочинства, притягнення до адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності. Відсутність формулювання поняття «проступку» 

і «правопорушника», які відповідно зазначався як «праволомство» і 

«праволомець», не впливало на чіткість і конкретність прописаних 

адміністративно-процесуальних норм. Останні у своїй сукупності 

дозволяли на належному рівні здійснювати розгляд справах про 

адміністративні правопорушення із накладенням відповідних стягнень. 

Адміністративно-юрисдикційній діяльності, зокрема загальній 

процедурі здійснення та забезпечення провадження у справах про 

проступки, присвячено Поділ III. «Заходи адміністративного впливу» та 

окремі положення Поділу IV. «Інші адміністративні примусові заходи». 
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Підсудність конкретних справ залежала здебільшого не від виду 

вчиненого правопорушення, а від рівня нормативного акта, положення 

якого були недотриманні чи порушенні. Згідно з арт. 46 

Адміністративного кодексу УСРР право застосувати заходи 

адміністративного стягнення належало [63]: народному комісарові 

внутрішніх справ; завідуючим окружних адміністративних відділів; 

завідуючим адміністративно-міліційних відділів районних виконавчих 

комітетів; селищним радам в особі їхніх президій; сільським радам та їх 

президіям; співробітникам органів міліції. Наведений список державних 

службовців засвідчує, що суди були відсутні серед державних органів 

влади, які мали право притягувати осіб до адміністративної 

відповідальності. 

У Положенні про судоустрій УСРР, затвердженому постановою 

ВЦВК від 23.10.1925, зазначено, що єдину систему судових установ 

утворюють народні суди, окружні суди та Найвищий Суд УСРР, а також 

спеціальні судові інстанції, серед яких судово-земельні комісії; 

арбітражні комісії; комісії в справах про недолітніх правопорушників; 

військові трибунали; трудові сесії народніх судів[64]. Незабаром було 

створено також дисциплінарні суди відповідно до Положення про 

дисциплінарні суди, затвердженого постановою ВЦВК, РНК УСРР від 

29.06.1927, при ВЦВК, Центральному Виконавчому Комітеті 

Автономної Молдавської СРР, окружних виконавчих комітетах. 

Місцевими судами були народні суди, які розташовувалися у всіх 

регіонах країни, та розглядали і приймали рішення у нескладних 

кримінальних і цивільних справах. Водночас ключова роль відводилася 

окружним судам, які були наділені наступними повноваженнями:   



68 
 

а) нагляд за діяльністю відповідних народних судів, нотаріальних 

органів, судових виконавців і перекладачів з одночасною підзвітністю 

Народному Комісаріатові Юстиції;  

б) касаційно-ревізійний розгляд скарг, що до них надходять, та 

розгляд апеляцій на вироки й ухвали підлеглих народних судів;  

в) розгляд і вирішення складних кримінальних і цивільних справ 

як суд першої інстанції. 

Незважаючи на вищевикладене, адміністративно-юрисдикційні 

інстанції та суди здійснювали тісну взаємодію з питань провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. По-перше, якщо під час 

розгляду адміністративної справи встановлено факти, які згідно з 

чинним законодавством потребують судового розгляду або виявлено 

ознаки кримінального правопорушення – матеріали такої справи 

направляються до відповідного народного чи окружного суду. По-друге, 

у разі виявлення ознак вчиненого дисциплінарного проступку 

державним службовцем, передбачених нормами Положення про 

дисциплінарні суди, затвердженого постановою ВЦВК, РНК УСРР від 

29.06.1927, необхідні документи спрямовуються до дисциплінарного 

суду. Слід зауважити, що дисциплінарне провадження реалізувалося 

згідно з відповідними положеннями Адміністративного кодексу УСРР. 

Встановлена законом процедура притягнення особи до 

адміністративної відповідальності мала відносно спрощений характер, 

де обов’язковою та єдиною підставою відкриття провадження у справі 

про проступок був складений у певній формі протокол. Відповідно до 

положень арт. 44, 45 Адміністративного кодексу УСРР у разі виявлення 

працівниками міліції чи іншими компетентними посадовими особами 

факту вчинення адміністративного правопорушення складався протокол, 

у якому відображалися пояснення правопорушника. Документ 
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підписувався вказаною особою і відповідним держслужбовцем, а також 

за наявності свідками та понятими. За відмови відписати протокол його 

зміст оголошувався прилюдно, про що вносилися відповідні відомості. 

Після цього матеріали негайно передавалися за належністю 

відповідному окружному адміністративному відділові, районному 

адміністративно-міліційному відділку, сільській або селищній раді. 

Протягом одного місяця, в окремих випадках – до двох місяців, 

зазначені публічні органи мали розглянути протокол про 

адміністративне правопорушення та ухвалити одне з таких рішень: 

а) ухвалити постанову про вжиття до правопорушника заходів 

адміністративного примусу, у тому числі оголошення громадської 

догани усно або в пресі; штраф до 100 крб.; примусові роботи до 1 

місяця; арешт до 15 діб; б) закрити адміністративну справу або 

надіслати її до суду. Для правопорушників лісового законодавства 

застосовувалися інші штрафні санкції, передбачені додатком до арт. 75 

Адміністративного кодексу УСРР.  

Визначаючи вид і розмір стягнення адміністративного характеру, 

враховувалися суть вчиненого проступку, майновий стан і класова 

належність. Постанова про застосування заходу адміністративного 

впливу повинна була містити точні дані про правопорушника, обставини 

вчиненого проступку та розмір стягнення. Результати розгляду справи 

про проступок оголошувалися усно та надавався письмовий варіант для 

особи, щодо якої винесено постанову. Остання могла бути оскаржена 

протягом 3-х днів до вище стоячих інстанцій. Разом із тим, в 

положеннях Адміністративного кодексу УСРР відсутні адміністративно-

процесуальні норми, які безпосередньо визначають порядок розгляду 

адміністративної справи, засади такої діяльності та інші відповідні 

положення. 
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На окрему увагу заслуговують заходи забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, серед яких вітчизняний 

законодавець кінця 20-х р. ХХ ст. особливий акцент зробив на 

адміністративному затриманні, особистому огляду і обшуку, реквізиції 

та конфіскації предметів, які мають стосунок до адміністративного 

правопорушення. Було встановлено значні правові запобіжники, з  

метою недопущення зловживання відповідними посадовими особами 

своїми повноваженнями, передбачені не лише нормами 

Адміністративного кодексу УСРР, але й Кримінально-процесуального 

кодексу УСРР. Наведене засвідчує, що прийняття окремого 

кодифікованого акта, все ж таки, до кінця не вирішило теоретико-

правові проблеми розмежування злочинів і адміністративних 

правопорушень. Саме тому низка адміністративних заходів у межах 

розгляду справ про проступки здійснювалися у межах кримінального-

процесуального законодавства. 

Тривала чинність Адміністративного кодексу УСРР не означала, 

що розвиток адміністративно-деліктного законодавства припинився, 

адже протягом 30-80-х рр. ХХ ст. було ухвалено низку інших важливих 

адміністративно-правових актів. Насамперед відбулося посилення ролі 

органів місцевого самоврядування як адміністративно-юрисдикційної 

інстанції та уніфікація відповідних проваджень у справах про 

проступки, про що свідчить Положення про видання місцевими 

виконкомами і радами обов’язкових постанов і про накладення за їх 

порушення стягненні в адміністративному порядку, затверджених 

ВЦВК, РНК УРСР від 30.03.1931. Новацією стало можливість 

встановлення місцевою владою, у тому числі обласними, районними, 

міськими, сільськими виконкомами рад народних депутатів, 

загальнообов’язкових суспільних правил у нормативних актах, 
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невиконання яких автоматично тягнуло за собою притягнення винної 

особи до адміністративної відповідальності.  

Здебільшого виконавчі комітети різних мали право видавати 

постанови з наступних питань [65]: охорона громадського порядку, 

боротьба з хуліганськими проявами; дотримання санітарних правил, 

проведення заходів по оздоровленню населених місць, громадського 

харчування, санітарно-побутових умов населення; боротьба із 

стихійними лихами; охорона лісів і лісових насаджень від розкрадань, 

винищування і пожеж; порядку діяльності промислових і торгових 

підприємств в області дотримання вимог громадської безпеки; порядку 

відкриття і діяльності підприємств громадського користування в 

сільських місцевостях; введення загального обов’язкового початкового 

навчання; ліквідації неписьменності громадян; рибного промислу в 

місцевих водоймах; порядку таврування великої рогатої худоби; 

розквартирування військового і цивільного населення.  

Про порушення таких постанов складався адміністративний 

протокол працівниками міліції, членами рад та іншими посадовцями, 

яким це право надавалося спеціальними законами. Для розгляду справ 

про проступки утворювалися комісії, до складу яких входили: начальник 

відповідного управління міліції або його заступник в якості голови і 

члени адміністративно-правових секцій рад або виконкомів, а за 

відсутності останніх – члени відповідних рад і виконкомів в якості 

членів комісій. Факт доведення вини особи передбачав накладення на 

неї адміністративного стягнення у вигляді попередження, штрафу або 

примусових робіт. Граничним розміром стягнень, що передбачалися 

постановами крайових, обласних, районних і прирівняних до них 

виконкомів були такі: штраф в розмірі до 100 крб., примусові роботи на 

строк до 1 місяця. 
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Важливим проміжком з окресленої проблематики є 60-ті р. ХХ ст., 

коли частково відбудована після тяжких наслідків війни країна активно 

включилася у відновлення цивільного життя. Постали питання 

вироблення оптимальної адміністративної процедури притягнення до 

юридичної відповідальності за вчинення проступків. Основний акцент 

був зроблений не на загальних положення здійснення відповідних 

проваджень, які вже мали більш усталений характер. На перше місце 

виходить максимальне розмежування адміністративних деліктів зі 

встановлення розрізнених процедур розгляду і вирішення відповідних 

справ. За рахунок чого досягалося диверсифікації дотримання нових 

радянських стандартів державного управління, де кожна відповідальна 

особа мала понести відповідальність за свої протиправні діяння.  

Основними прикладами цих адміністративно-правових актів є 

наступні постанови Ради Міністрів УРСР [66]:«Про відповідальність за 

незаконне виготовлення і використання радіопередавальних установок» 

від 17.06.1960 № 936, «Про встановлення адміністративної 

відповідальності за ухилення військовозобов’язаних від учбових зборів» 

від 26.04.1962 № 462, «Про адміністративну відповідальність за 

порушення правил охорони кабельних і повітряних ліній далекого 

зв’язку, а також радіорелейних споруд» від 25.06.1962 № 696, «Про 

встановлення штрафів за порушення правил охорони та використання 

водних ресурсів Української РСР» від 07.07.1962 №744, «Про 

встановлення штрафу, що накладається в адміністративному порядку за 

порушення правил користування річковим транспортом» від 

19.10.1963 № 1170, «Про встановлення штрафів за порушення правил 

пожежної безпеки» від 25.10.1963 № 1200, «Про відповідальність за 

порушення правил користування пасажирським автомобільним 

транспортом і електротранспортом» від 06.03.1968 № 119. 
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На окрему увагу заслуговує постанова Ради Міністрів УРСР від 

03.01.1962 № 10«Про заходи по виконанню Указу Президії Верховної 

Ради Української РСР від 15 грудня 1961 року «Про дальше обмеження 

застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку». 

Цей документ на відмінну від попередніх документів  не розширює 

сферу застосування заходів адміністративного примусу. Навпаки, 

законодавець висловлює позицію обмеженості неаргументованого 

притягнення особи до юридичної відповідальності. Підкреслено, що  

виконкомам обласних,  Київської і Севастопольської міських рад 

депутатів,міністерствам і відомствам прийняти до неухильного 

виконання цей указ, забезпечити широке ознайомлення з ним населення 

і службових осіб установ та організацій, які мають прав  накладати 

штрафи в адміністративному порядку. Керівним оргнам слід 

роз’яснювати, що основна мета полягає в зміцненні публічного 

правопорядку шляхом широкого залучення громадськості до протидії 

проступкам з одночасним обмеженням застосування штрафу як заходу 

адміністративного стягнення [67]. 

Ухвалення Конституції СРСР від 07.10.1977 сприяли якісним 

змінам у правовій системі нашої країни, зокрема постановою Президії 

Верховної Ради СРСР від 12.12.1977 № 6668-IX «Про організацію 

роботи з приведення законодавства Союзу РСР у відповідність до 

Конституції СРСР» задано вектор триваючого розвитку 

адміністративно-деліктного законодавства – ухвалення Основ 

законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні 

правопорушення. Цей документ був прийнятий Верховною Радою СРСР 

23 жовтня 1980 р. та заклав нормативний фундамент з питань здійснення 

провадження у справах про проступки, які застосовуються у більшості 

колишніх радянських країнах. Через короткий проміжок часу з’явився 
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головний адміністративно-деліктний закон держави – Кодекс 

Української РСР про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. 

Вперше визначено поняття адміністративного правопорушення, 

його кваліфікуючі ознаки, види адміністративних стягнень, правовий 

статус учасників провадження у справах про проступки та багато інших 

категорій, якими сьогодні послуговуються органи адміністративно-

юрисдикційної інстанції. Заслуговує на особливу увагу той факт, що в 

положеннях Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про 

адміністративні правопорушення присутні норми, які є актуальними для 

процедуру розгляду справ, однак не закладені і на даний час у КУпАП. 

Мова йде про наступні важливі положення у межах здійснення 

адміністративно-деліктного провадження [68]: 

1) правопорушник має право знайомитися з матеріалами справи, 

давати пояснення, представляти докази, заявляти клопотання; 

користуватися допомогою адвоката і послугами перекладача; виступати 

рідною мовою. Справа про проступок розглядається у присутності 

особи, що притягується до адміністративної відповідальності. У 

відсутність останньої справа може бути розглянуто лише у випадках, 

коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду, а також 

якщо не поступило клопотання про відкладення розгляду справи;  

2) при розгляді справи мають бути з’ясовані такі обставини: факт 

вчинення адміністративного правопорушення; доведеність провини у 

вчиненні проступку;наявність юридичного складу адміністративного 

припорошення;наявність обставини, що пом’якшують або обтяжують 

відповідальність; спричинення майнового збитку, а також інші 

обставини, що мають значення для ухвалення обґрунтованого рішення.  

Важливе місце серед документів кінця 1980-х р. посідає 

Положення про адміністративні комісії Української РСР, затверджене 
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указом Президії Верховної Ради Української РСР від 09.03.1988 [69], 

якою визначено, що завданням даних комісій є розгляд справ про 

проступки та запобігання вчиненню нових правопорушень. Вони 

утворюються при виконавчих комітетах районних, міських, районних у 

містах рад, а у разі необхідності при виконавчих комітетах у сільській 

місцевості. У своїй діяльності ці органи керуються нормами КУпАП та 

аналізованого документу. Такі комісії досі діють в Україні та 

розглядають питання щодо малозначимих адміністративних справ, 

однак це дозволяє розвантажити роботу інших юрисдикційних органів, 

насамперед судів.   

Після здобуття державної незалежності в Україні постало питання 

перебудови системи адміністративно-деліктного законодавства, у 

зв’язку із чим ухвалено надзвичайно велику кількість відповідних 

нормативних актів у різних сферах суспільного життя [70]. Окремі з цих 

документів мали тимчасовий характер і були спрямовані на сприяння 

оптимальному переходу з радянського законодавства на українське, а 

також посилення адміністративної відповідальності. Так, Закон України 

«Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у 

вигляді штрафу»від 17.06.1992 діяв протягом п’яти років і передбачав 

застосування штрафних санкцій за вчинення певних проступків 

у трикратному чи десятикратному розмірі. Інші правові акти 

спрямовувалися на швидке налагодження ефективної роботи судової 

ланки, прикладом постанова  Пленуму Верховного Суду України від 

26.06.1992 № 8стосується питань узгодження практики застосування 

судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на 

життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників 

правоохоронних органів.  
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Ухвалення нових законів, безперервне внесення суттєвих змін і 

доповнень до КУпАП зумовлювало активний розвиток підзаконних 

нормативно-правових актів, які усували прогалини та конкретизували 

процесуальні питання притягнення до адміністративної відповідальності 

за різні проступки (постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 

№ 244 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності», наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 14.04.1995 № 64 «Про затвердження 

Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення 

санітарного законодавства» та б. ін.). Зазначений процес триває до цих 

пір, де за попередні понад двадцять років прямий чи опосередкований 

вплив на подальший розвиток адміністративно-деліктного законодавства 

в новітній історії України вчинили ухвалення низки знакових правових 

актів, серед яких Конституція України, 1996 р., Митний кодекс України, 

2002, 2012 р.р., Кодекс адміністративного судочинства України, 2005 р., 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів», 2016 р. та б. ін.  

Соціально-економічні та політичні трансформації, активне 

залучення нашої держави до євроінтеграційних процесів, реформування 

публічного управління, тощо відобразилися, у тому числі на питаннях 

правового врегулювання процедури притягнення до адміністративної 

відповідальності. Продовжився розвиток загальних засад 

адміністративно-юрисдикційної діяльності, що відобразилося у 

відповідних нормативних документах, зокрема наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1376,рішення Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 5,наказ 

Міністерства оборони України від 18.07.2017 № 374.  

Проведене дослідження дозволяє здійснити періодизацію 

адміністративно-правового регулювання у сфері провадження у справах 
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про проступки в Україні, що включає наступні визначальні історичні 

проміжки. Перший період (від ХІ ст. до 1588 р.) – зародження 

процесуального права, основ судового розгляду справ про 

правопорушення, які були недиференційованими, на базі звичаєвого 

права та згідно з Руською Правдою, а також поширення практики 

притягнення до відповідальності населення за проступки 

представниками князя. Положення Саксонського зерцала, 

магдебурзького права та Статутів Великого князівства Литовського 

створили розвинений юридичний механізм притягнення до 

відповідальності за вчинення проступків, визначили правовий статус та 

окремі процедури доказування вини правопорушника. У судових і 

позасудових провадженнях прослідковується тенденція до застосування 

норм звичаєвого права, становий характер накладення стягнень.  

Другий період (від 1588 р. до 1864 р.) – складний історичний етап 

перебування окремих українських земель у складі різних держав, що 

відобразилося на особливостях провадження у справах про проступки з 

урахуванням польського, литовського, російського законодавства. 

Продовжився розвиток кримінального і цивільного процесуального 

законодавства, однак проекти нормативних актів адміністративно-

деліктного характеру формуються лише з кінця аналізованого періоду. 

Незважаючи на відносну демократизацію процедури покарання 

правопорушників, закріпачене населення не могло скористатися його 

вигодами.  Виключення становить проект зводу законів «Права, за 

якими судиться малоросійський народ», 1743 р., який на території 

Гетьманщини дійсно сприяв справедливому провадженню у справах про 

проступки. 

Третій період (від 1864 р. до 1927 р.) – судова реформа 1864 р. та 

прийняття Судових статутів кардинально змінили підхід до проваджень 
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у справах про проступки, де чітка регламентація всіх процесуальних дій 

та учасників розгляду сприяла неупередженому вирішенню справи по 

сутті. Згідно із Статутом про покарання, що накладаються мировими 

суддями, вперше відбувся розподіл правопорушень на злочини, менш 

значимі злочини та проступки. Ухвалено низку підзаконних і відомчих 

нормативно-правових актів, які передбачали адміністративні санкції за 

вчинення окремих видів проступків.   

Четвертий період (від 1927 до 1996 р.) – стрімкий розвиток 

адміністративно-деліктного законодавства сприяв кодифікації цієї 

юридичної сфери, у тому числі Адміністративного кодексу УСРР, 

1927 р. та Кодексу Української РСР про адміністративні 

правопорушення, 1984 р. Вони заклали фундамент і стали основою 

сучасного вітчизняного законодавча з питань здійснення провадження у 

справах про проступки. Лише після ухвалення Конституції України, 

1996 р., де окреслено структуру органів публічної влади, їхні основні  

повноваження, а також напрацювання необхідного законодавства 

відбувся справжній перехід на самостійну систему адміністративно-

юрисдикційної діяльності.  

П’ятий період (від 1996 р. до 2014 р.) – з урахуванням 

концептуальних документів у сфері публічного адміністрування та 

питань адміністративної відповідальності розроблено та втілено у життя 

весь масив адміністративно-деліктного законодавства, де поряд з 

КУпАП існує низка інших нормативно-правових актів, які 

врегульовують питання організації та здійснення  провадження у 

справах про проступки.  

Шостий період (від 2014 р. й до сьогодні) – реформування системи 

публічного управління, виокремлення певних проступків та посилення 

адміністративної відповідальності за їхнє вчинення змістили акцент 
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суб’єктів владних повноважень, у тому числі на провадженнях у справах 

про корупційні правопорушення. Крім того, продовжився розвиток 

загальних і спеціальних засад адміністративно-юрисдикційної діяльності 

та реалізації відповідної функції судових органів, що відобразилося у 

відповідних нормативних документах.  

 

Висновки до розділу 1 

 
За результатами теоретико-правової характеристики провадження 

в справах про проступки, що включає формулювання поняття та 

з’ясування ознак адміністративного правопорушення, а також 

окреслення ґенези адміністративно-правового регулювання,визначення 

сутності, завдань та змісту провадження в справах про проступки, 

дозволяє зробити наступні висновки, які знайшли свій вираз в окремих 

публікаціях [71; 72; 73; 74]. 

1. Адміністративне правопорушення (проступок) є юридичним 

фактом, який формується з нормативної та фактичної складових, що 

формально зумовлює притягнення винної особи до адміністративної 

відповідальності. Відсутність або недотримання процесуального 

елементу проступку, яка полягає у доказуванні компетентними органами 

публічної адміністрації, їхніми посадовими (службовими) особами 

факту вчинення протиправного діяння, закріпленого у відповідних 

процесуальних документах, нівелює реалізацію названих елементів, 

унеможливлюючи накладення певного адміністративного стягнення.   

2. Ознаки проступку складають дві групи характерних ознак, 

перші з  яких закріпленні у ст. 9 КУпАП, що свідчать про потенційну 

протиправність певного діяння, потребуючи нагального втручання 

відповідних компетентних органів публічної адміністрації, їхніх 

посадових (службових) осіб з метою визначення підстав для припинення 
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антигромадських посягань, притягнення винної особи чи групи осіб до 

адміністративної відповідальності. Друга група ознак проступку має 

більш складний характер, реалізується у його юридичному складі та 

потребує офіційного доказування за встановленою адміністративною 

процедурою. За таких умов провадження у справах про проступки є 

ключовим інструментом встановлення провини особи чи спростування 

такої, яка випливає із сукупності ознак першої із зазначених груп, 

підтверджуючись наявністю ознак другої із наведених характеристик 

адміністративного правопорушення.  

3. Адміністративне провадження та адміністративний процесне 

слід розглядати як розрізнені категорії. Вони утворюють єдиний 

правовий механізм розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

У нашому випадку мова йде саме про адміністративно-юрисдикцій 

процес, за якого у межах провадження в справах про проступки 

відповідна адміністративна юрисдикційна інстанція, у тому числі суди, 

органи публічної адміністрації, зважаючи на категорії адміністративної 

справи, з підстав та у порядку, врегульованому нормами 

адміністративно-деліктного законодавства, здійснюють низку 

процесуальних дій спрямованих на встановлення об’єктивної істини 

щодо факту вчинення протиправного діяння, або відсутності ознак 

проступку, що виключає підстави притягнення особи до 

адміністративної відповідальності.  

4. Історичний розвиток адміністративно-правового регулювання 

щодо провадження у справах про проступки охоплює шість періодів, 

з наступними часовими проміжками: перший період (від ХІ ст. до 

1588 р.) – у судових і позасудових провадженнях прослідковується 

тенденція до застосування норм звичаєвого права, становий характер 

накладення стягнень; другий період (від 1588 р. до 1864 р.) – складний 
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історичний етап перебування окремих українських земель у складі 

різних держав, що відобразилося на особливостях провадження у 

справах про проступки;незважаючи на відносну демократизацію 

процедури покарання порушників, закріпачене населення не могло 

скористатися його вигодами, окрім територій Гетьманщини; третій 

період (від 1864 р. до 1927 р.) – судова реформа 1864 р. та прийняття 

Судових статутів кардинально змінили підхід до проваджень у справах 

про проступки, де чітка регламентація всіх процесуальних дій та 

учасників розгляду сприяла неупередженому вирішенню справи по 

сутті; прийнято низку підзаконних і відомчих нормативно-правових 

актів, які передбачали адміністративні санкції за вчинення окремих 

видів проступків;четвертий період (від 1927 до 1996 р.) – стрімкий 

розвиток адміністративно-деліктного законодавства сприяв кодифікації 

цієї юридичної сфери, у тому числі Адміністративного кодексу УСРР, 

1927 р. та Кодексу Української РСР про адміністративні 

правопорушення, 1984 р. Вони заклали фундамент і стали основою 

сучасного вітчизняного законодавча з питань здійснення провадження у 

справах про проступки; п’ятий період (від 1996 р. до 2014 р.) – з 

урахуванням концептуальних документів у сфері публічного 

адміністрування та питань адміністративної відповідальності розроблено 

та втілено у життя весь масив адміністративно-деліктного 

законодавства; шостий період (від 2014 р.) – продовжився розвиток 

загальних і спеціальних засад адміністративно-юрисдикційної діяльності 

та реалізації відповідної функції судових органів, що відобразилося у 

відповідних нормативних документах.  
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПРОСТУПКИ 

 

 

 

2.1. Система та правовий статус суб’єктів, уповноважених 

розглядати справи про проступки 

 
Відокремлена форма адміністративно-юрисдикційної діяльності та 

здійснення судового процесу, спрямованих на встановлення об’єктивних 

обставин, причин і умов вчинення адміністративного правопорушення, 

доказування провини особи та притягнення її до відповідальності, 

поєднує у собі дві складові. Перша стосується системи органів публічної 

адміністрації, відповідних судових установ, які на вимогу 

конституційних положень та завдань, окреслених у спеціальному 

законодавстві, реалізують всій адміністративно-правовий статус в 

частині виявлення правопорушень у сфері свого відання та притягнення 

винних осіб за встановленою процедурою до адміністративної 

відповідальності. Друга складова передбачає  реалізація сукупності 

організаційно-правових і процесуальних дій у спосіб відкриття і 

здійснення провадження про проступки з метою встановлення всіх ознак 

вчиненого адміністративного правопорушення, що є підставою для 

визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні конкретного 

протиправного діяння, а також забезпечення за допомогою проведення 

заходів адміністративного примусу оперативного і неупередженого 

розгляду відповідної справи. 

Насамперед слід з’ясувати систему та адміністративно-правовий 

статус органів публічної влади, посадових осіб, компетентних з розгляду 
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справ про проступки, у межа предмета дисертаційного дослідження. На 

думку Л. С. Анохіної, суб’єктами адміністративної юрисдикції є органи 

держави та їхні посадові особи, а також органи місцевого 

самоврядування та їх внутрішні організаційні структури, насамперед 

адміністративні комісії, що діють в межах делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади, які здійснюють адміністративно-

юрисдикційну діяльність, пов’язану з вирішенням справи про 

адміністративне правопорушення та винесенням відповідного 

правозастосовного акту [75, с. 15 ]. 

Відповідно до положень ст. 213 КУпАП справи про проступки 

розглядаються наступними суб’єктами [1]: адміністративними комісіями 

при виконавчих комітетах сільських, селищних і міських рад (далі – 

адміністративні комісії); виконавчими комітетами сільських, селищних, 

міських рад та їхніми посадовими особами, що уповноважені 

положеннями КУпАП на виконання відповідних функцій; районними, 

районними у місті, міськими чи міськрайонними судами, а в окремих 

випадках – місцевими адміністративними та господарськими судами, 

апеляційними судами, Верховним Судом України; органами 

Національної поліції України, органами державних інспекцій та іншими 

органами або посадовими особами, що уповноважені положеннями 

КУпАП на виконання відповідних функцій.   

Неодноразове наголошення щодо застарілості у значній мірі 

вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства безпосередньо 

стосується також діяльності адміністративних комісій, яка здійснюється 

відповідно до Положення про адміністративні комісії Української РСР 

(далі – Положення про адміністративні комісії), прийнятого понад 

тридцять років тому. Справді у низці західноєвропейських країн деякі 

більш давні нормативні акти ефективно діють до сьогодні. У нашому ж 
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випадку мова йде про документ, який просякнутий архаїчних змістом і 

недосконалою юридичною технікою структурної і логічної побудови 

тексту, до нього не було внесено жодних змін з моменту ухвалення.  

Єдиним привальним виходом із ситуації, що склалася є ухвалення 

нового положення про адміністративні комісії, яке враховувало 

сучасний стан законодавства України та теоретико-правових 

напрацювань з питань проблематики сутності і змісту публічних 

проступків, процедурних аспектів притягнення до адміністративної 

відповідальності, особливостей загальної та спеціальної 

адміністративно-юрисдикційної діяльності. Водночас розуміння 

тривалості часу, який може минути на виконання запропонованого, 

нагальним виглядає внесення змін до чинного нормативного акта, 

насамперед в частині виключення:  

1) ідеологічних категорій радянського союзу, зокрема «виховання 

громадян у дусі точного і неухильного додержання радянських законів», 

«правила соціалістичного співжиття», «чесне ставлення до державного і 

громадського обов’язку»;  

2) посилання на неіснуючі підприємства, установи, організації, 

зокрема ради народних депутатів, комсомольські організації, комісії по 

боротьбі з пияцтвом; 

3) відсилання до нормативно-правових актів, які втратили 

чинність, зокрема Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік 

про адміністративні правопорушення, Кодекс Української РСР про 

адміністративні правопорушення. 

До делегованих повноважень органів місцевого самоврядування 

згідно з пп. 4 п. б) ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» належить розгляд справ про адміністративні правопорушення, 

віднесені законом до їх відання, а також утворення адміністративних 
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комісій та спрямування їхньої діяльності [76]. Отже, дані комісії у своїй 

діяльності керуються положеннями указу Президії Верховної Ради 

Української РСР від 09.03.1988 № 5540-XI та рішеннями відповідних 

сільських, селищних, міських рад. Нормативною вимогою до них є 

певний персональний склад, у тому числі наявність голови та його 

заступника, відповідального секретаря,а також не менш як шести членів 

з числа депутатів відповідної місцевої ради, представника профспілок, 

об’єднань громадян, трудових колективів, інших осіб, залежно від 

обсягу роботи [69]. Натомість не дозволено брати участь у цьому 

колегіальному органі державним службовцям, які уповноважені 

складати протоколи про адміністративні правопорушення, працівникам 

прокуратури, судових органів, адвокатури та нотаріату. Вважаємо таку 

законодавчу позицію вірною, що гарантує відсутність впливу чи тиску 

на неупередженість розгляду справи про проступок не лише 

представників влади, але інших потенційно зацікавлених у результаті 

осіб зі сфери юриспруденції. 

Ключовими фігурами у складі адміністративних комісій є голова 

та відповідальний секретар. Перший із них організовує її діяльність, 

забезпечує трудову дисципліну, вчасність та ефективність розгляду 

справ про проступки, а також є посадовою особою, яка своїми 

підписами легітимізує прийнятті рішення комісії, гарантує об’єктивність 

та адекватність накладеного адміністративного стягнення стосовно 

тяжкості вчиненого протиправного діяння.  

На секретаря покладаються менш значимі обов’язки, однак без 

належного здійснення яких неможливо налагодити нормального 

функціонування комісії. Зокрема ведення діловодства, технічне 

забезпечення ведення і оформлення справи про проступок, направлення 

запитів і звернень до органів публічної влади, інформування членів та 
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інших зацікавлених щодо основних питань діяльності адміністративної 

комісії тощо. Допущення цією особою грубих помилок у своїй роботі 

може зневолювати всі прийнятті рішення та уможливлення ухилення 

правопорушника від відповідальності чи навпаки неправомірного 

притягнення до адміністративної відповідальності.   

 У зв’язку із наведеним у ст. 12, 13 Положення про адміністративні 

комісії викладено виключно повноваження аналізованих осіб, що 

береться за обов’язкову правовому основу діяльності всіма виконавчими 

комітетами сільських, селищних і міських рад в Україні. Однак, 

розуміючи застарілість цього документу, останні у своїх рішеннях, 

наприклад, рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 858/858 

«Про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації)» [77], доповнює 

відповідний перелік повноважень. В цілому голова адміністративної 

комісії, а під час його відсутності заступник: керує роботою 

адміністративної комісії, визначає коло питань для розгляду, головує на 

її засіданні, несе відповідальність за виконання покладених завдань; 

забезпечує регулярне проведення засідань, визначає коло питань, що 

підлягають розгляду на черговому засіданні; вживає заходів щодо 

підвищення рівня правової культури і фахової підготовки відповідних 

осіб; підписує протокол і постанову комісії по справі про проступок.  

До обов’язків відповідального секретаря адміністративної комісії 

входить таке [69]: заведення по кожному протоколу про адміністративне 

правопорушення окрему справу; здійснення підготовки до розгляду 

справ про проступки; вирішення організаційних питань проведення 

засідань; ведення по справах, що розглядаються, протоколи засідань; 

підписання разом з головою комісії протокол і постанову по справі про 

адміністративне правопорушення; звернення до виконання постанови 
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про накладення адміністративного стягнення і контроль їхнього 

виконання; ведення діловодства, облік і забезпечення схоронності 

розглянутих справ про проступки; представляє інтереси 

адміністративної комісії у судах; у межах покладених обов’язків 

взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Діяльність 

секретаря проводиться на офіційному рівні, що зумовлює використання 

штампа і печатки виконавчого комітету відповідної місцевої рада, яка 

здійснює технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення 

адміністративної комісії. 

В. С. Бердник та О. І. Миколенко зауважують на специфіці 

правового статусу адміністративних комісій та зауважують, що за своєю 

юридичною суттю вони відносяться до сфери місцевого 

самоврядування. Разом із тим, якщо аналізувати виключно положення 

адміністративно-деліктного законодавства, то у ст.ст. 213, 214, 218 

КУпАП мова йде тільки про адміністративні комісії, які утворюються 

при виконавчих комітетах відповідних рад. Водночас у ст. 25 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» зазначено, що вони 

розглядають справи про проступки, віднесені до їхнього відання, а 

також утворюють та координують діяльність адміністративних і 

спостережних комісій [78]. Отже, зазначені вченні вважають, що за 

правовою природою утворення адміністративні комісії можуть 

відноситись і до органів, які стосуються сфери виконавчої 

влади[79, с. 46-47]. 

Окреслений підхід є частково хибним, оскільки, згідно з 

положеннями Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

місцеві органи державного управління компетентні безпосередньо 

розглядати справи про проступки та створювати з цією метою 
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адміністративні комісії. Однак останні відношення до адміністративних 

комісій при виконавчих органах місцевих рад не мають, подібність може 

спостерігатися виключно в організації роботи та процедурі прийняття 

колегіального рішення. Крім того, зазначене не складно підтверджується 

у дефініції ст. 218 КУпАП, де чітко визначено суб’єкт адміністративно-

деліктної юрисдикції. 

Відповідно до ст. 218 КУпАП адміністративні комісії розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, які порушують або 

неправомірно впливають на певні законодавчо встановлені юридичні 

приписи і заборони. Систематизуємо їх за наступними напрямами:  

– порядок охорони здоров’я населення (ст.ст. 45, 46 КУпАП);  

– порядок охорони культурної спадщини (ст. 92 КУпАП);  

– порядок охорони об’єктів електроенергетики та газопроводів; 

правила користування побутовими приладами обліку (ст.ст. 99, 

1031,1032, 18512 КУпАП); 

– порядок вирощування, зберігання об’єктів сільськогосподарської 

діяльності (ст.ст. 104, 1041 КУпАП); 

– правила схоронності вантажів на автомобільному транспорті 

(ст. 136 КУпАП);  

– правила охорони магістральних трубопроводів, правила охорони 

смуги відводу і утримання ділянок, прилеглих до автомобільних 

шляхів(ст.ст. 138, 141, 142 КУпАП); 

– порядок забезпечення житлових прав громадян, ведення 

житлово-комунального господарства та благоустрою (ст. 149-152, ч.ч. 1-

5ст. 1521, ч. 1 ст. 154 КУпАП); 

– правила торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 

(ст.ст. 155, 1552, ч. 2.ст. 156, ст.ст. 1561, 1562, 159 КУпАП);  
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– правила куріння у заборонених місцях, обмеження щодо умов 

вживання алкогольних напоїв (ст.ст. 1751, 179, 180, 1801 КУпАП); 

– правила використання державних нагород та інших об’єктів 

чужої власності (ст.ст. 186, 1861КУпАП); 

– правила відкриття та функціонування штемпельно-граверних 

майстерень, операцій з цінними металами та дорогоцінним камінням 

(ст.ст. 189, 1891КУпАП); 

– порядок роботи органів державної влади, аварійних служб, 

швидкої медичної допомоги (ст.ст. 183, 2121КУпАП).  

Наведений перелік справ про правопорушення повною мірою 

розглядається адміністративними комісіями виконавчих комітетів 

міських рад, частково іншими рівнями органів місцевого 

самоврядування. Поряд із розглядом і вирішенням відповідних 

адміністративних справ аналізована інстанція відіграє важливу роль у 

попередженні та протидії проступків у певній місцевості [80]. 

З огляду на це, у ст. 9 Положення про адміністративні комісії 

зазначено, що при встановленні за розгляду конкретної справи про 

проступки або в результаті узагальнення практики їх розгляду причин та 

умов, що сприяли вчиненню правопорушень, вносить у відповідний 

державний орган, громадську організацію або посадовій особі 

пропозиції про вжиття заходів щодо усунення потенційно негативних 

чинників [69]. Таким чином, адміністративна юрисдикційна функція 

доповнюється превентивною складовою діяльності адміністративних 

комісій, що полягає у безпосередньому встановлені основних причин 

вчинення окремих проступків на підвідомчій території, а також 

інформаційно-комунікаційна взаємодія із правоохоронними та іншими 

публічними органами з окресленої проблематики. Цей факт є дієвим 

засобом зменшення кількості правопорушень, підвищення рівня 
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правової культури та свідомості населення, тим паче зважаючи на склад 

адміністративних комісій, до яких залучаються громадяни здебільшого 

із активною громадянською позицією із трудових колективів, 

профспілок, громадських організацій тощо.  

Окремі вчені, зокрема С. С. Василів, наполягають на недоцільності 

існування адміністративних комісій, оскільки їхнє законодавче 

закріплення у радянському адміністративному праві як «основний орган, 

який уповноважений розглядати справи про проступки», було 

виправданим кроком, адже мало на меті викорінення судової 

підвідомчості із адміністративно-деліктного процесу того часу. Всі 

повноваження цих комісій можуть безпосередньо виконувати виконавчі 

комітети сільських, селищних, міських рад [81, с. 379]. З даною 

позицією складно погодитися, оскільки, як зауважено вище, по-перше, 

адміністративні комісії поряд із розглядом і вирішенням справ про 

проступки, є важливим фактором стабілізації громадського спокою та 

порядку на окремо взятій території; по-друге, на сьогодні вони 

відіграють вторинну роль як інститут адміністративної юрисдикції 

поряд із судами та органами виконавчої влади. 

Кардинально іншу думку щодо необхідності функціонування 

адміністративних комісій поділяє А. Ю. Короткий, зважаючи на те, що 

колегіальність розгляду справи про проступки створює передумови для 

справедливого прийняття рішення про накладення адміністративного 

стягнення. Автором запропоновано ухвалити Закон України «Про засади 

діяльності адміністративних комісій», закріпивши таким чином за ними 

«винятковість колегіального розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, і цим вилучити їх із компетенції виконавчих 

комітетів». Цей документ уніфікує процедурні питання здійснення 

відповідного провадження та закріпив правову природу 
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адміністративних комісій та порядок організації їхньої діяльності 

[82, с. 80]. 

З огляду на викладене, зауважимо, що закони є актами найвищої 

юридичної сили, які врегульовують найважливіші суспільні відносини, 

тому ухвалення пропонованого законодавчого акту не слід реалізовувати 

у життя. Виключно підзаконні нормативно-правові акти мають 

регулювати організаційно-правові та процедурні питання 

адміністративних комісій. Крім того, загальноприйнятим є хибна думка, 

яка була доречною у минулому, що лише адміністративні комісії та 

виконавчі комітети відповідних місцевих органів колегіально 

розглядають справи про проступки. Такою компетенцією наділені 

національні комісії, тому цитованим автором не враховано всіх 

особливостей чинної редакції КУпАП. 

Отже, підтримуємо окремі наведені думки науковців і практичних 

фахівців, що окрім суттєвого переформатування основного нормативно-

правового акта з аналізованої проблематики, слід вирішити низку 

важливих питань, що ефективної діяльності адміністративних комісій:  

1) встановити критерії підбору члені комісії, де мають приймати 

участь фахівці у галузі права, а не лише представники громадськості, що 

сприяти прийняттю більш юридичного грамотних і вірних, адже йдеться 

про застосування до громадян заходів адміністративного примусу; 

2) підвідомчі справи, у тому числі щодо зайняття проституцією та 

зараження окремими видами інфекційних захворювань, мають носити 

менш відкритий характер, оскільки у цьому випадку порушуються права 

і свободи певної особи в особистій сфері; 

3) доречним виглядає переглянути компетенцію адміністративних 

комісій щодо розгляду справ про проступки, пов’язанні із протиправним 
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посяганням на порядок охорони культурної спадщини,  порядок охорони 

об’єктів електроенергетики та газопроводів тощо. 

Адміністративно-деліктне законодавство передбачає окремі 

склади адміністративних правопорушень, провадження щодо яких 

здійснюється переважно виконавчими комітетами сільських, селищних, 

міських рад (далі – виконавчі комітети), їхніми посадовими особами, що 

уповноважені положеннями КУпАП на здійснення відповідних функцій. 

Виконавчими органами рад різних рівнів є їхні виконавчі комітети, 

відділи, управління та інші, які є підконтрольними і підзвітними 

відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам 

виконавчої влади. У сільських радах, що представляють територіальні 

громади, які налічують менше п’ятисот жителів, функції виконавчого 

органу може здійснювати одноособово сільський голова [76]. 

Правовий статус, кількісний і персональний склад та інші 

організаційно-правові питання діяльності виконавчих комітетів 

закріплюється у відповідному положенні, які затверджуються на 

черговій сесії місцевої ради за поданням голови органу місцевого 

самоврядування. Обов’язковими членами є голова ради, що очолює 

виконавчий комітет, його заступники, керуючий справами виконавчого 

комітету, керівники відділів, управлінь та інших органів ради, а також за 

посадою – секретар відповідної ради, старости. Разом із тим, до складу 

виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради, 

крім секретаря ради [76], що гарантує відсутність надмірного втручання 

окремих виборних осіб, які зачасти проходять по партійним спискам, у 

різні сфери діяльності робочих органів місцевої влади.  

Аналіз положень КУпАП дозволяє зробити висновки, що до 

повноважень виконавчих комітетів входить розгляд і вирішення справ 
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про адміністративні правопорушення, провадження щодо яких в 

абсолютній більшості здійснюється також адміністративними комісіями. 

Однак існують певні особливості та відмінності, у тому числі:  

а) у своїй сукупності виконавчі комітети уповноважені розглядати 

меншу кількість складів проступків;  

б) санкції ст. 92, 99 КУпАП передбачають притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення проступку громадян і 

посадових осіб, тоді як виконавчі комітети уповноважені розглядати 

лише справи про проступок щодо громадян;   

в) виключною компетенцією виконавчих комітетів є притягнення 

до адміністративної відповідальності за проживання без паспорта 

громадянина України або без реєстрації місця проживання, а також 

умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності;  

г) розглядати справи про проступки, передбачені ст.ст. 197, 198 

КУпАП та накладати стягнення у вигляді попередження в центрі 

надання адміністративних послуг від імені виконавчих комітетів мають 

право адміністратори цих центрів.  

Реалізація стратегії децентралізації влади в Україні зумовило 

передачу додаткових делегованих повноважень виконавчої влади 

органам місцевого самоврядування, зокрема надання, отримання та 

реєстрація документів, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [76]. У зв’язку із чим утворено органи з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю, як структурний підрозділ 

Київської міської державної адміністрації, та виконавчий орган 

сільських, селищних і міських рад.  
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Відповідно до Примірного положення про органи державного 

архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671, основним завданням 

таких публічних інстанцій є здійснення відповідно до закону державного 

архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та 

реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності [83]. Відповідні 

виконавчі органи місцевого самоврядування отримали право розглядати 

справи про проступки, пов’язані з порушенням вимог законодавства, 

будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням 

законодавства під час планування та забудови територій та 

невиконанням законних вимог або приписів посадових осіб органів 

державного архітектурно-будівельного контролю [1] (ст.ст. 96, 961, ч.ч. 

1,2ст. 18842КУпАП).Від імені органів державного архітектурно-

будівельного контролю розглядати справи про проступки і накладати 

адміністративні стягнення, щодо об’єктів будівництва із незначним 

(СС1) та середнім (СС2) класом наслідків (відповідальності), 

уповноважені керівники цих виконавчих органів. 

Судова інстанція завжди викликала різновекторний інтерес 

наукової спільноти низки галузей права, не є виключенням сфера 

адміністративно-деліктного законодавства. Останнім часом певна 

кількість наукових публікацій та монографічних досліджень присвячені 

наведеній проблематиці, де на увагу заслуговують дисертаційні роботи 

В. М. Скавроніка [84] та Г. Б. Супрун [85]. На узагальнену думку цих 

вчених, саме правовий статус судових органів і суддів зумовлює їхнє 

особливе становище серед суб’єктів, уповноважених розглядати справи 

про проступки.  

Визначається це декількома факторами, по-перше, Конституцією 

України передбачено, що правосуддя в державі здійснюють системою 
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судів, у тому числі місцевими та апеляційними судами, вищими 

спеціалізованими судами, Верховним Судом України, юрисдикція яких 

поширюється на всі юридичні спори. Вплив на суддю з боку органів 

публічної влади, фізичних і юридичних осіб із будь-яких явних чи 

гаданих підстав забороняється. Без згоди Вищої ради правосуддя його не 

може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до 

винесення обвинувального вироку, за винятком окремих передбачених 

законом випадків. До юридичної відповідальності не може бути 

притягнуто суддю за ухвалене ним судове рішення, за винятком 

вчинення кримінального або дисциплінарного проступку [15]. 

Таким чином, конституційними положеннями окреслено 

правовому основу діяльності судової інституції, чільне місце серед 

яких належить:  

– високі морально-етичні, ділові та професійні якості призначених 

суддів різних рівнів;  

– виключна компетенція щодо розгляду будь-яких юридичних 

спорів, рішення по справах ухвалюються іменем України;  

– особиста недоторканість та незалежність суддів у прийнятті 

рішень є запорукою справедливого і неупередженого судового процесу.  

По-друге, суттєві стандарти організації та здійснення діяльності 

судів і суддів, необхідного соціально-економічного, матеріального та 

іншого забезпечення, а також додаткові гарантії особистої захищеності 

закріплені у нормах Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Деталізовано, що суди є незалежними від будь-якого незаконного 

впливу, у тому числі втручання у здійснення правосуддя, неповага до 

суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації з 

метою дискредитації або впливу на об’єктивність суду, заклики до 

невиконання судових рішень забороняються та мають наслідком 
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кримінальну відповідальність [86], установлену ст. 376 КК України [19]. 

Наведене засвідчує, що на базі конституційних положень напрацьовано 

дієвий правовий механізм, що спроможний на належному рівні 

забезпечити розгляд і вирішення судових справ з урахуванням виключно 

юридичних фактів згідно з нормами міжнародного і вітчизняного 

законодавства. 

По-третє, законодавством встановлено систему особливих заходів 

державного захисту, зокрема суддів і працівників апаратів судів, які 

беруть безпосередню участь у провадженні в справах про проступки,від 

перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і 

здійсненню наданих прав, від посягань на життя, здоров’я, житло і 

майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою 

діяльністю. У межах цього Закон України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» працівникам суду та їх 

близьким родичам надається право: застосовувати заходи фізичного 

впливу, спеціальні засоби і зброю з метою захисту життя і здоров’я, 

свого житла і майна; вимагати допомогу у виконанні покладених на них 

обов’язків з боку правоохоронних та інших державних органів; 

здійснювати спеціальні заходи забезпечення безпеки; отримувати 

матеріальну компенсацію в разі загибелі працівника, або ушкодження 

здоров’я, пошкодження його житла і майна у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків [87]. Отже, комплексний підхід державного 

забезпечення здійснення провадження у справах про проступки 

передбачає низку адміністративно-правових заходів, спрямованих не 

лише на особистий захист суддів і недопущення втручання у їхню 

діяльність, але й на гарантію створення і підтримання стану захищеності 

для близьких родичів даних осіб, майна та житла.  
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У своїй сукупності наведена специфіка забезпечення організації 

діяльності та безпосереднього здійснення правосуддя опосередковано 

відобразилася у положеннях ст. 221 КУпАП, де визначено категорії 

адміністративних справ, які уповноважені розглядати окружні суди, які 

відносяться до місцевих загальних судів, у тому числі районні, районні 

у місті, міські чи міськрайонні суди або судді. Вищевикладене та 

проведений аналіз відповідних складів адміністративних 

правопорушень, дає можливість визначити характерні особливості 

здійснення проваджень у справах про проступки, притаманні виключно 

судовій інстанції: 

1) юрисдикція поширюється на адміністративні правопорушення, 

які несуть найбільшу суспільну шкідливість для публічних і суспільних 

інтересів, прав, свобод і законних інтересів населення, а також інших 

охоронюваних адміністративно-деліктним законом суспільних відносин; 

2) право на застосування певних видів адміністративних стягнень, 

зокрема громадські та виправні роботи, адміністративний арешт,оплатне 

вилучення або конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом проступку, позбавлення спеціального права, 

наданого особі, яка притягується до адміністративної відповідальності; 

3) розгляд і вирішення справи про проступки, вчинені особами 

віком від 16 до 18 років, із застосуванням таких заходів впливу: 

зобов’язання попросити вибачення у потерпілого; попередження; 

догана, сувора догана; передача під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання; 

4) процесуальні особливості строків накладення адміністративних 

стягнень, оскарження прийнятих рішень за результатами розгляду 

справи про адміністративне правопорушення тощо.   
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Певною новацією стало доповнення КУпАП ст. 2211, згідно з 

положеннями якої до органів, уповноважених розглядати справи про 

проступки, включено місцеві господарські та адміністративні суди, 

апеляційні суди та Верховний Суд України. Щоправда, до їхньої 

юрисдикції входить один склад адміністративного правопорушення – 

ст.1853КУпАП «Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду 

України», який передбачає [1]: неповагу до суду, у тому числі злісне 

ухилення від явки до суду учасників процесу, явна зневага до суду або 

встановлених правил; невиконання поручителем зобов’язань, 

покладених судом під час провадження у справах за адміністративними 

позовами з приводу затримання та видворення іноземців та осіб без 

громадянства; неповага до Конституційного Суду України з боку 

учасників конституційного провадження.  

Зважаючи на такі аргументи, розділяємо думку О. В. Шевцової, що 

провідне місце суду в системі органів адміністративно-деліктної 

юрисдикції зумовлено тим, що він здійснює правосуддя та на відміну від 

більшості відповідних суб’єктів до системи органів виконавчої влади не 

входить. Судова інстанція є незалежною гілкою влади, на яку 

мінімізований зовнішній та внутрішній вплив, тому абстрагуючись від 

всіх подібних факторів, може виносити законне рішення у справі про 

проступки [88, с. 70].  

Безперечно розвантаження місцевих загальних судів від подібного 

роду справ є важливим і необхідним елементом забезпечення належного 

і у розумні строки здійснення правосуддя. Тим паче, коли мова йде про 

злісне ухилення учасників процесу від виконання своїх прямих 

обов’язків, явна зневага до суду. У відповідних нормах КУпАП 

надається роз’яснення, що здійснення провадження у справі про 

проступок, передбаченого ст. 1853КУпАП, реалізується суддею-
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доповідачем зі складу суду, що розглядає конкурентну справу, під час 

розгляду якої вчинено зазначене правопорушення.  

Найбільшу групу суб’єктів, що уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення, утворюють органи публічної 

влади та посадові особи зазначені у п. 5 ст. 213 КУпАП. Зважаючи на 

чисельність останніх та обмежений об’єм дисертаційного дослідження, 

недоречним виглядає їхня повна характеристика. Разом із тим, важливим 

виглядає з’ясування загальних положень адміністративно-деліктного 

законодавства з цього питання для проведення систематизації та 

класифікації зазначених компетентних інстанцій. Останні є одними із 

основних видів узагальнення, зокрема тих чи інших правових явищ, що 

за аналізованих умов сприятиме з’ясуванню загальних тенденцій 

розвитку адміністративно-правового регулювання здійснення 

провадження у справах про проступки. Крім того, необхідність 

викликана недостатньою науковою розробленістю та частковою 

неактуальністю низки публікацій за цієї тематикою.  

Більшість науковців під час аналізу системи суб’єктів 

адміністративної юрисдикції в частині розгляду справах про проступки 

посилаються на ст. 213 КУпАП або характеризують компетенцію 

окремих органів публічної влади чи посадових осіб, зокрема 

Л. С. Анохіна, О. А. Банчук, М. В. Ковалів, А. Ю. Коротких [89; 75; 82]. 

У науковій літературі трапляються приклади класифікація без 

належного обґрунтування, зокрема за поділом відповідних суб’єктів на 

колегіальні та одноосібні інстанції; органи державної влади та місцеве 

самоврядування; територіальною та галузевою компетенцією;  ціллю 

створення, зокрема С. С. Василів, Е. Ф. Демський, Р. В. Миронюк, 

[33; 90; 81]. 
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За останні принаймні п’ять років суттєво змінено адміністративне 

законодавство з питань діяльності багатьох органів публічної влади, 

створено низку нових суб’єктів владних повноважень, які наділенні 

юрисдикцією у сфері притягнення до адміністративної відповідальності. 

Таким чином, навіть умовно найширші класифікації втрачають свою 

актуальність, оскільки невпинно відриваються від положень чинного 

адміністративно-деліктного законодавства.  

Найперше, що викликає суттєве зауваження, так це формулювання 

дефініції п. 5 ст. 213 КУпАП, який викладено наступним чином: 

«5) органами Національної поліції, органами державних інспекцій та 

іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим 

Кодексом», яка фактично дослівно повторює редакцію закону від 

15.11.94, а саме: «5) органами внутрішніх справ, органами державних 

інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими 

на те цим Кодексом» [1]. Отже, єдина зміна, яка торкнулася КУпАП 

у цій частині, є механічна заміна терміну «органи внутрішніх справ» на 

«органи Національної поліції», яка, на перший погляд, осучаснила і 

привела у відповідність до чинного законодавства відповідну норму за 

останні майже 25 років у зв’язку із реформою правоохоронної системи 

нашої країни.  

З іншого боку, виокремлення міліції та державних інспекцій серед 

інших адміністративно-юрисдикційних інстанцій у радянському союзі  

виглядає органічно та закономірно. За часів адміністративно-командної 

системи управління, як засвідчили результати попереднього підрозділу 

дисертаційного дослідження, для керівництва країни правоохоронні та 

інші подібні структури були запорукою багаторічного утримання при 

владі. Органи внутрішніх справах забезпечували публічний порядок, 

зачасти зловживаючи заходами адміністративного примусу.  
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Державні інспекції реалізовували політику керівної політичної 

еліти щодо стимулювання суб’єктів громадянських, соціальних, 

економічних та низки інших сфер до виконання їхньої волі, зокрема за 

рахунок постійних перевірок діяльності фізичних і юридичних осіб, 

видача адміністративних приписів та притягнення до відповідальності. 

Сучасна європейська Україна прагне вибудувати демократичне 

суспільство, а врегульовувати суспільні відносини на засадах концепції 

людиноцентризму. У зв’язку із чим, за останні декілька років 

відбувається поступове заміщення державних інспекцій на державні 

служби, концепція діяльності яких переважно ґрунтується на окреслених 

засадах. Отже, аналізоване положення КУпАП слід змінити на більш 

загальне формулювання.  

Спочатку проведемо систематизацію суб’єктів адміністративної 

юрисдикційної діяльності відповідно до Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади», повноваження яких закріплено у 

положеннях ст.ст. 222-24421КУпАП, серед яких: 

1) міністерства:Міністерство інфраструктури України, МВС 

України, Міністерство оборони України, Міністерство фінансів України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі; 

2) державні агентства: Державне агентство рибного господарства 

України; 

3) державні служби:Державна прикордонна служба України, 

Державна міграційна служба України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, Державна служба України з безпеки на 

транспорті, Державна авіаційна служба України, Державна служба 

України з питань праці, Державна аудиторська служба України, 

Державна фіскальна служба України, Державна санітарно-

епідеміологічна служба України, Державна служба України з питань 
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безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державна 

служба геології та надр України, Державне агентство лісових ресурсів 

України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Державна пробірна служба України, Державна служба 

статистики України, Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, Державна виконавча служба України;  

4) державні інспекції: Державна екологічна інспекцію України, 

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, Державна інспекція України з 

питань захисту прав споживачів, Державна архітектурно-будівельна 

інспекція України, Державна інспекція ядерного регулювання України. 

Окрім наведеної системи центральних органів виконавчої влади, 

компетенцією щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення наділені такі групи державних суб’єктів:  

а) національні комісії: Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг; 

б) державні органи зі спеціальним статусом: Національний банк 

України, Пенсійний фонд України, військові комісаріати; 

в) юридичні особи публічного права: Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця». 

Систему суб’єктів приватного права, уповноважених здійснювати 

провадження у справах про проступки включає такі групи: 
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а) некомерційні самоврядні організації: Фонд соціального 

страхування України, Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття; 

б) окремі службові особи у транспортній сфері: начальники 

станцій, контролери-ревізори пасажирських поїздів, капітан морського 

порту, начальник пристані і вокзалу, капітан судна, керівник 

перевізника, який в установленому законодавством порядку надає 

транспортні послуги, його заступники та контролери.  

Результати проведеної систематизації на підставі аналізу 

відповідних положень КУпАП дає можливість здійснити класифікацію   

суб’єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, за наступними критеріями: 

– за наявністю владних повноважень:  

1) публічні суб’єкти права: а) судові органи; б) державні органи 

влади; в) виконавчі органи місцевого самоврядування; 

2) приватні суб’єкти права: а) некомерційні самоврядні організації; 

б) окремі службові особи у транспортній сфері;    

– за місцем у системі органів публічної влади:  

1) судові органи: а) місцеві загальні суди (судді); б) місцеві 

господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, Верховний Суд 

України;  

2) державні органи влади: а) центральні органи виконавчої влади; 

б) державні органи зі спеціальним статусом; в) юридичні особи 

публічного права;  

3) виконавчі органи місцевого самоврядування: а) адміністративні 

комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних і міських рад; 

б) виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад; в) виконавчі 

органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю; 
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– за формою здійснення провадження у справах про проступки:  

1) суб’єкти, які колегіального здійснюють адміністративне 

провадження, у тому числі виконавчі комітети відповідних місцевих рад, 

адміністративні комісії, національні комісії;  

2) суб’єкти, які  одноосібно здійснюють адміністративне 

провадження, що становлять абсолютну більшість відповідних органів 

публічної влади, посадові особи;  

– за структурою адміністративно-деліктної юрисдикції: 

1) суб’єкти, які реалізують свої повноваження за територіальним 

принципом, наприклад виконавчі органи місцевого самоврядування; 

2) суб’єкти, які реалізують свої повноваження за галузевим 

принципом, зокрема більшість центральних органів виконавчої влади; 

– за об’ємом компетенції щодо здійснення провадження у справах 

про проступки: 

1) суб’єкти, які уповноважені розглядали справи про один склад 

проступку, у тому числі:а) органи, які здійснюють державний пробірний 

контроль (ч. 2 ст. 1891 КУпАП); б) Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(ст. 18836КУпАП); в) органи державної статистики (ст.1863КУпАП); 

г) органи державної виконавчої служби (ст. 18813КУпАП);  

2) суб’єкти, які уповноважені розглядали справи про два склади 

проступку, у тому числі: а) органи Пенсійного фонду України (ст.ст. 

1651, 18823КУпАП); б) органи Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття (ст.ст.1653, 

18823КУпАП); в) органи державного регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки (ст.ст. 95,18818КУпАП); г) Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (ст.ст. 16613, 

18829КУпАП); 
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3) суб’єкти, які уповноважені розглядали справи про множинні 

склади проступків, що стосується абсолютної більшості перелічених 

вище органів і посадових осіб.  

 

2.2. Стадії провадження в справах про проступки 

 
Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

передбачає сукупність послідовно здійснюваних процесуальних дій 

компетентними органами публічної влади та іншими суб’єктами 

адміністративно-деліктної юрисдикції, закріплених у нормах КУпАП та 

низки відповідних нормативно-правових актів. Усі прийнятті рішення, 

проведені заходи, отримані докази, тощо фіксуються в матеріалах 

справи, слугуючи єдиною легітимною підставою притягнення 

правопорушника до адміністративної відповідальності із накладенням 

відповідного стягнення. Наведене здійснюється за чітко встановленою 

законодавчою процедурою та об’єктивується у певних стадіях 

провадження в справах про проступки.  

У загальному розумінні, згідно з Великим тлумачним словником 

сучасної української мови, під «стадією» слід розуміти певний момент, 

період, етап у житті, розвиток, кого-, чого-небуть, які мають свої якісні 

особливості [91, с. 1382]. Зважаючи на зазначене, стадії поєднують у 

собі три найголовніші характерні ознаки: встановлюють 

регламентований просторовий момент або часовий відрізок; є  

взаємопов’язаними складовими цілеспрямованого процесу розвитку 

будь-якого явища; мають узагальнені риси, які групують їх у єдину 

систему, а також специфічні риси, що окреслюють відмінності та 

особливості певної стадії, зумовленого місцем у системі, за 

функціональним призначенням, тощо. 
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Формулювання поняття та обґрунтування сутності стадії як 

юридичної категорії знайшли свій розвиток у представників різних сфер 

права, де основу становлять наукові напрацювання з теорія права 

у вигляді «стадії юридичної відповідальності», а також вчених-

адміністративістів – «стадії адміністративного процесу». Стадія або 

процесуальна стадія провадження в справах про проступки є похідною 

категоріє від наведених загальнотеоретичних конструкцій, увібравши до 

себе всі їхні ключові положення. Однак вона має й певні суттєві 

особливості, привнесені специфікою нормотворчої та правозастосовної 

діяльності відповідних компетентних органів публічної влади, 

правилами та вимогами адміністративно-деліктного законодавства. 

У літературних джерел з теорії держави і права окрема увага 

приділяється загальним питання адміністративної відповідальності, 

окресленню переліку і певній характеристиці стадій притягнення до неї, 

однак поняття останніх розкривається досить нечасто. Певне 

виключення становлять В. П. Власенко, С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров, 

які під стадіями реалізації юридичної відповідальності розуміють 

визначені етапи реалізації юридичної відповідальності, що 

характеризуються особливими цілями, на досягнення яких спрямована 

діяльність компетентних органів [13, с. 252]. На нашу думку, 

пропоноване визначення має досить дискусійних вираз, який не 

відображає всю сутність стадій, по-перше, відсутня конкретизація змісту 

і призначення стадій реалізації, акцентовано виключно на загальних 

формулюваннях. 

По-друге, прослідковується юридична невизначеність тексту, де 

поряд знаходяться «стадії реалізації юридичної відповідальності» та 

«етапи реалізації юридичної відповідальності», тобто відбувається 

більше заплутування, де здійснено необґрунтований перехід від 
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адміністративної відповідальності до юридичної відповідальності. Крім 

того, результати попереднього підрозділу дисертаційної роботи 

показали, що система суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції 

ширша, ніж певні гіпотетичні «компетентні органи». 

По-третє, значна кількість науковців не погоджуються, що етапи 

та стадії є синонімічними поняттями, привалює позиція, що сукупність 

етапів утворює певну стадію. Зокрема, на думку 

М. М. Тищенка,В. К. Колпакова в стадіях адміністративно-

процесуальної діяльності є більш низькорівневі елементи – процесуальні 

етапи та процесуальні дії. Кожна стадія складається з проміжних 

фрагментів[92, с. 213; 6, с. 196]. 

М. І. Козюбра у загальних рисах аналізує підняте питання та 

вказує, що характерною ознакою юридичної відповідальності є 

здійснення її у процесуальній формі. Порядок покладення цього виду 

юридичної відповідальності визначається нормами процесуального 

права, на основі яких за наявності певного факту виникають 

процесуальні правовідносини, в яких реалізується юридична 

відповідальність. Цей рух передбачає кілька стадій, у тому числі: 

1) виникнення юридичної відповідальності, момент якого пов’язаний із 

вчиненням проступку; 2) дослідження і з’ясування обставин справи про 

правопорушення; 3) ухвалення компетентними органами публічної 

влади рішення про застосування або незастосування певних заходів 

державно-правового примусу, вибір їх у межах санкції, передбаченої 

законодавством; 4) реалізація юридичної відповідальності, що включає 

виконання застосованих до правопорушника заходів державно-

правового примусу, у  чому й полягає сенс здійснення даної 

відповідальності[14, с. 301]. 



108 
 

Наведену позицію у повній мірі підтримує П. М. Рабінович та 

пропонує власне бачення щодо переліку стадій юридичної 

відповідальності, який включає наступні щаблі: 1) виникнення 

відповідальності – з моменту вчинення правопорушення як юридичного 

факту, що викликає відповідне правове відношення; 2) встановлення 

компетентними органами державної влади суб’єкта та інші елементи 

складу проступку; 3) визначення виду і міри відповідальності, що 

закріплюється в акті застосування санкцій юридичної норми; 

4) реалізація конкретних заходів відповідальності, визначених нормами 

законодавства [93, с. 163]. Слід зауважити, що черговим автором 

допущено помилки щодо суб’єктів адміністративно-юрисдикційної 

діяльності, де у цьому випадку до них віднесено виключно органи 

державної влади. Отже, основний акцент зміщено на кримінальній 

відповідальності, де відповідні стягнення накладаються виключно 

судами, однак мова йде про юридичну відповідальність, у тому числі 

про адміністративно-деліктні відносини.  

На думку О. Ф. Скакун, юридичній відповідальності властива 

чітка нормативна регламентація здійснення, яка встановлюється 

нормами процесуального права. Відсутність такої регламентації, 

окремих елементів механізму покладення відповідальності ускладнює 

розгляд обставин справи, складу правопорушення, а також забезпечення 

прав усіх учасників процесу. В механізмі покладення юридичної 

відповідальності можна виділити певні стадії, серед яких:1) стадія 

загального стану виникнення підстав для притягнення до юридичної 

відповідальності; 2) стадія притягнення до відповідальності 

встановлення суб’єкта правопорушення, дослідження обставин 

вчинення протиправного діяння; 3) стадія встановлення 

відповідальності, ухвалення рішення про вид і міру відповідальності; 
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4) стадія настання юридичної відповідальності накладання стягнення. 

Повна реалізація юридичної відповідальності особи настає з виконанням 

встановленого рішення[94, с. 440-441]. 

Не зважаючи на певну різність і дискусійність окремих підходів до 

формулювання поняття, визначення переліку та характеристики стадій 

юридичної відповідальності, слід узагальнити наведені наукові позиції. 

Спільним є окреслення чотирьох відповідних стадій, які безпосередньо 

стосуються здійснення провадження у справах про проступки, серед 

яких:  

1) виникнення адміністративно-деліктних правовідносин між 

правопорушником і компетентними органами публічної влади, іншими 

суб’єктами, уповноваженими на розгляд справ про проступки; 

2) здійснення адміністративного розслідування з метою 

кваліфікації протиправного діяння, зокрема встановлення всіх елементів 

юридичного складу адміністративного правопорушення; 

3) визначення виду та розміру адміністративного стягнення, що 

напряму корелюється із тяжкістю вчиненого проступку; 

4) ухвалення рішення про накладення адміністративного 

стягнення, про зазначається у відповідному процесуальному документі.  

Наведені стадії розкривають зміст процедури реалізації 

адміністративної відповідальності, становлять теоретико-правову основу 

здійснення провадження у справах про проступки. Адже для останніх 

встановлення об’єктивної істини та доказування всіх елементів 

юридичного складу переважно передбачає подальше накладення 

адміністративного стягнення. Разом із тим, як обґрунтовувалося раніше, 

для виникнення відповідних адміністративно-деліктних відносин між 

правопорушником і публічними суб’єктами у межах розгляду справи 

про проступок необхідною є не тільки юридична і фактична складові, 
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але й процесуальна – наявність документа або сукупності документів, 

які є підставою відкриття адміністративного провадження.  

У контексті зазначеного важливо наголосити на тому, що на 

першій стадії виникнення юридичної відповідальності, що пов’язано з 

вчиненням проступку, у владних суб’єктів з’являється право і обов’язок 

притягнути особу до відповідальності, а обов’язок правопорушника – 

зазнати заходів адміністративного примусу. Дані правовідносини мають 

чітко обмежені часові рамки згідно зі ст. 38 КУпАП, де вказується, що 

адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два 

місяці з дня вчинення проступку, а при триваючому правопорушенні – 

не пізніш як через два місяці з дня його виявлення[1]. Коли справи про 

адміністративні правопорушення підвідомчі суду, тоді всі строки 

давності подовжуються на один місяць. Таким чином, вчинення 

проступку є підставою виникнення адміністративної відповідальності, 

тоді як факт його виявлення – підставою здійснення провадження 

у справах про проступки. За загальних умов строки виникнення і 

припинення відповідних правовідносин розрізняються залежно від 

суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції. Крім того, строки 

виникнення адміністративної відповідальності є визначальними та 

безпосередньо обмежують час відкриття певного провадження. 

Окремі види проступків є складними у виявленні, доказуванні 

факту їхнього вчинення та доведення провини відповідних осіб, тому 

законодавцем встановлено відмінні від наведених строки притягнення 

до адміністративної відповідальності, у тому числі [1]: 

 1) адміністративне стягнення за вчинення проступку, пов’язаного 

з корупцією; порушення законодавства про закупівлі; фінансування 

політичних партій та проведення референдумів; порушення порядку 

подання фінансового звіту про надходження і використання коштів 
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виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати, може бути 

накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше 

двох років з дня його вчинення; 

2) адміністративне стягнення за незаконне перетинання або спробу 

незаконного перетинання державного кордону України; порушення 

порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з 

неї, передбаченого Законом України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» [95],може бути накладено протягом трьох місяців з дня їх 

виявлення, але не пізніше року з дня їх вчинення. У разі вчинення таких 

проступків іноземцями та осіб без громадянства, стосовно яких 

прийнято рішення про примусове повернення чи видворення, – протягом 

часу, необхідного для їх виїзду, але не пізніше строку, визначеного 

Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України» [96] та Порядку продовження строку перебування та 

продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців 

та осіб без громадянства на території України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 [97], для 

виїзду цих осіб чи забезпечення їх примусового видворення; 

3) адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як 

через місяць з дня ухвалення рішення про закриття кримінального 

провадження, але за наявності в діях особи ознак проступку. 

Необхідність для адміністративно-деліктного законодавства 

належної наукової розробленості проблематики різних аспектів 

провадження у справах про проступки, у тому числі щодо стадій його 

здійснення, постійно активують відповідні теоретико-правові пошуки 

українських вчених-адміністративістів. На думку Ю. П. Битяка, 

процесуальна стадія – певною мірою конкретизована, хронологічно-
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логічно пов’язана сукупність процесуальних дій, спрямованих на 

досягнення певної мети та розв’язання відповідних завдань конкретного 

адміністративного провадження, що характеризується колом суб’єктів і 

закріплюється в процесуальних актах [92, с. 213].  

У межах предмета дослідження С.С. Шоптенко підкреслює, що 

стадією провадження в справах про проступки є визначена в 

законодавстві відносно відокремлена в часі система взаємопов’язаних 

дій, що відзначається єдністю цілей і завдань, реалізація яких 

спрямована на досягнення загальної мети провадження. Вони 

характеризуються такими ознаками: реалізуються в межах провадження 

та відповідають його меті; сукупність процесуальних дій, пов’язаних 

між собою спільним завданням або цілями; є відносно відокремленими 

від інших процесуальних стадій і водночас пов’язаними з ними; мають 

визначені матеріально-правові результати[98, с. 75]. 

Подібної позиції дотримується переважна більшість наукової 

спільноти, зокрема В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, І. П. Голосніченко, 

А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, які сходяться у думці, що стадійність 

визначається як загальнообов’язкова ознака адміністративного процесу. 

Стадія розглядається як сукупність споріднених процесуальних дій 

учасників відповідних правовідносин, здійснюваних у визначений 

період часу для досягнення єдиної процесуальної мети. Останні 

характеризують просторові та часові аспекти процесуальної діяльності, 

забезпечують логічну та функціональну послідовність здійснення 

конкретних дій,спрямованих на досягнення правового 

результату [99, с. 191]. Наведені погляди дозволяють підсумувати, що 

здійснення провадження у справах про проступки має чітко 

структурований та логічний характер, який реалізується через 

процесуальні стадії  – законодавчо врегулюванні послідовно здійснювані 



113 
 

процесуальні дії, спрямовані на встановлення об’єктивної істини за 

фактом вчинення проступку, результати яких закріплюються у 

відповідному судовому рішенні чи юридичному акті компетентних 

суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності. 

У юридичній літературі існують різні позиції щодо переліку стадій 

та етапів провадження у справах про проступки, однак у своїй 

сукупності вони є подібними. Не вдаючись до полеміки з цього питання, 

узагальнимо відповідні думки, де основні процесуальні стадії мають 

наступний вигляд [100, с. 32-34; 101, с. 29-36]:  

1) попередній аналіз ситуації або адміністративне розслідування, 

в ході якого збирається, вивчається інформація про умови і обставини 

вчиненого правопорушення з фіксацією доказової інформації на 

передбачених матеріальних носіях; 

2) ухвалення рішення, в якому фіксується імперативна воля 

суб’єкта адміністративно-деліктної компетенції щодо однієї з існуючих 

можливостей результату розгляду справи, у тому числі закриття 

провадження або накладення певного адміністративного стягнення;   

3) виконання рішення, що означає матеріалізацію юридичних 

розпоряджень у вигляді понесення правопорушником офіційних 

негативних наслідків матеріального чи нематеріального характеру. 

Проведений аналіз положень КУпАП дозволяє виокремити три 

види проваджень у справах про проступки, залежно від об’єму 

процесуальних повноважень компетентних  суб’єктів публічної влади, 

які зумовлюють особливості реалізації всієї сукупності або окремих 

процесуальних стадій, у тому числі:  

а) провадження в справах про проступки із загальними стадіями;  

б) провадження в справах про проступки зі скороченими стадіями;  
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в) провадження в справах про проступки із загальними стадіями, 

з певними процесуальними особливостями. 

За провадження в справах про проступки із загальними стадіями 

передбачено вчинення усіх процесуальних дій згідно з нормами глави 22 

КУпАП із дотриманням 15-денного строку розгляду відповідної 

адміністративної справи з дня одержання органом або посадовою 

особою, правомочними розглядати справу, протоколу про проступок і 

матеріалів цієї справи, інших обов’язкових адміністративно-

процесуальних вимог. 

Провадження в справах про проступки зі скороченими стадіями, 

де відповідно до ст. 258 КУпАП у разі виявлення компетентним 

суб’єктом вчиненого проступку протокол про адміністративне 

правопорушення не складається, а відразу виноситься постанова у справі 

про адміністративне правопорушення про накладення певного 

стягнення. У даному випадку важливим є дотримання певних умов, які 

роблять можливим застосування спрощеної процедури притягнення до 

адміністративної відповідальності:  

а) вчинення проступку із накладенням конкретного виду і розміру 

адміністративного стягнення, у тому числі: ст.ст. 70, 77, ч. 3 ст. 85, 

ст. 153 КУпАП, коли розмір штрафу не перевищує 3 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; ч. 1. ст. 85 КУпАП – 7 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян;  

б) вчинення проступку із накладенням конкретного виду 

адміністративного стягнення, у тому числі: ст. ст. 118, 119, 134, 135, 

1853,  197 КУпАП у разі накладення адміністративного стягнення у 

вигляді попередження;  

в) вчинення проступку із накладенням конкретного виду 

адміністративного стягнення та залежно від місця вчинення проступку, 
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у тому числі: ч. 3 ст. 109, ст. ст. 110, 115, 116, ч. 3 ст.1162, ч.ч. 1, 3ст. 117 

КУпАП у разі накладення адміністративного стягнення у вигляді 

попередження на місці вчинення правопорушення;  ст.ст. 202-2031, 2042, 

2044КУпАП – у випадках виявлення правопорушень у пунктах пропуску 

чи контролю через державний кордон України, контрольних пунктах 

в’їзду-виїзду.  

У науково-консультативному висновку від 01.07.2015 Науково-

консультативної ради при Вищому адміністративному суді України 

зазначено, що у судовій практиці виникло проблемне питання щодо 

застосування судами положень ст. 258 КУпАП. У правозастосовній 

діяльності слід звертати увагу на такі особливості, по-перше, перелік 

проступків, визначених цією статтею є вичерпним і може бути змінений 

лише законом; по-друге, словосполучення «на місці вчинення 

правопорушення», яке містяться у ст. 258 КУпАП, та словосполучення 

«за місцем вчинення правопорушення», вжитого у ст. 276 КУпАП мають 

різний правовий зміст [102]. 

З приводу останнього твердження у рішенні Конституційного суду 

України у справі за конституційним поданням Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення 

положення частини першої статті 276 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від 26.05.2015 № 5-рп/2015 зазначено, 

що словосполучення «за місцем його вчинення», застосоване у 

положенні ч.1ст. 276 КУпАП, за якою «справа про адміністративне 

правопорушення розглядається за місцем його вчинення», вказує на 

місцезнаходження органу, уповноваженого законом розглядати справу 

про проступок у межах його територіальної юрисдикції згідно з 

адміністративно-територіальним устроєм нашої держави [103]. Отже, 

наведене в чергове доводить певну неузгодженість між собою положень 



116 
 

КУпАП, наявність низки правових прогалин і неточностей, що зачасти 

призводить до неефективної правозастосовної практики суб’єктів 

адміністративної юрисдикції. Застарілість основного адміністративно-

деліктного закону змушує неправильно трактувати окремі законодавчі 

норми, результатом чого є оскарження прийнятих владних рішень до 

адміністративних судів. 

Важливою вимогою для застосування положень ст. 258 КУпАП 

є той факт, що особа не оспорює допущене порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї накладається. У іншому ж випадку уповноважена 

посадова особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне 

правопорушення відповідно до вимог ст. 256 КУпАП, крім випадків 

притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення 

проступку, передбаченого ст. 1853 КУпАП, та правопорушень у сфері 

забезпечення дорожнього руху, зокрема зафіксованих в автоматичному 

режимі. Цей протокол є додатком до постанови у справі про 

адміністративне правопорушення [1].  

З цього слідує, що законодавець з метою оперативного розгляду і 

вирішення окремих категорій справ про проступки дає альтернативні 

варіанти поведінки потенційного правопорушника. Так, з одного боку, 

на особу відразу після вчинення проступку накладається незначне 

адміністративне стягнення, у тому числі попередження або штраф 51–

119 грн., без здійснення відносно тривалих процесуальних дій. З іншого 

боку – правопорушник за загальною процедурою може довести свою 

невинуватість, але й отримати більше стягнення, якщо буде доказано 

інші обтяжуючі обставини, які не були виявленні відразу після вчинення 

протиправного діяння.   

Провадження в справах про проступки із загальними стадіями, з 

певними процесуальними особливостями. По-перше, справа про 
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адміністративне правопорушення розглядається в присутності 

порушника, однак відхід від цієї вимоги можливий лише у випадках, 

коли є дані про її своєчасне сповіщення щодо місця і часу розгляду 

справи і якщо від неї не надійшло відповідного клопотання. Разом із 

тим, під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ч. 1ст. 44, ст.ст. 51, 146, 160, 1724–1729, 173, 1732, 

ч. 3ст. 178, ст.ст. 185, 1851, 1857, 187 КУпАП, присутність цієї особи є 

обов’язковою, що зумовлено необхідності отримання свідчень 

правопорушника.  

По-друге, згідно зі ст. 277 КУпАП справа про проступок, 

передбачені ст. 42-2, ч. 1 ст. 44, ст.ст. 441, 1061, 1062, 162, 17210–17220, 

173, 1731, 1732, 178, 185, ч.1 ст. 853, ст.ст. 1857, 18510, 18822, 203–

2061КУпАП, розглядаються протягом однієї доби, ст.ст. 146, 160, 1851, 

2127–21220 КУпАП – у триденний строк, ст.ст. 461, 51, 513, 1669, 176, 

18834КУпАП – у п’ятиденний строк, ст.ст. 101–103 КУпАП – у 

семиденний строк. Більше того, строк розгляду справ про корупційні 

правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої 

складено протокол умисно ухиляється від явки до суду або з поважних 

причин не може з’явитися [1]. Законодавець варіює процесуальними 

строками, що зумовлено необхідністю оперативного припинення 

правопорушення та притягнення особи до відповідальності, зважаючи на 

особливості юридичного складу конкретного протиправного діяння. 

Звичайно, що у такому випадку, наприклад здійснення провадження 

протягом однієї доби, складно говорити про загальний порядок розгляду 

справи про проступок. Однак про жодні виключення у положеннях 

КУпАП не йдеться, оскільки мають бути реалізовані всі передбачені 

стадії розгляду і вирішення справи. 
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Про вчинення проступку складається відповідний протокол 

суб’єктом адміністративно-деліктної юрисдикції, повний перелік яких 

передбачено ст. 255 КУпАП, окрім випадків коли здійснюється 

провадження за скороченою процедурою. Цей документ складається не 

пізніше доби з моменту виявлення правопорушника у двох примірниках, 

згідно з нормами наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 

15.05.2012 № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, 

які складаються під час або за результатами здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю» [104]. Викликає зауваження те, 

що основним адміністративно-деліктним законом стандартна форма 

протоколу, яку мають застосувати всі уповноважені органи і посадові 

особи, встановлена нормативно-правовим актом зазначеного відомства. 

Ця ситуація має буди змінена за рахунок затвердження Міністерством 

юстиції України Положення про протокол про адміністративне 

правопорушення, у якому на відмінну від зазначеного документа зміст 

буде уніфікований та без акценту на окремих особливостей певної галузі 

застосування. 

Протокол про проступок є процесуальною основою абсолютної 

більшості відповідних справ, без правильного складення і оформлення 

якого неможливо розпочати адміністративне провадження. Так, у п. 2 

ст. 278 КУпАП зазначено, що одним із важливих питань, які вирішує 

компетентний публічний орган чи посадова особа під час підготовки до 

розгляду справи про адміністративне правопорушення, є правильність 

складання зокрема протоколу. Отже, наявність грубих помилок в 

оформленні цього документу є формальною підставою не притягнення 

порушника до адміністративної відповідальності.  
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З огляду на окреслену проблематику, О. М. Ярмак зауважує, що 

протокол є важливим процесуальним документом, який офіційно 

засвідчує факт неправомірних дій, за які передбачена адміністративна 

відповідальність. Він має бути оформлений належним чином, містити в 

собі всі дані, необхідні для своєчасного та об’єктивного вирішення 

питання про наявність у діянні особи складу проступку. Отже, цей 

документ є підставою для провадження в справі про проступки, а тому 

від вірності складення залежить своєчасність, правильність розгляду за 

суттю справи та обґрунтованість застосування стягнення [105, с. 78-79]. 

Слід зауважити, що складання протоколу про адміністративне 

правопорушення не відноситься до стадії провадження у відповідних 

справах, водночас є складовою процесу кваліфікації певного проступку.  

Як зауважує В.А. Матіос, наведений процес забезпечується за 

допомогою евристичного і аналітичного засобів. Перший із них 

передбачає пізнання конкретного складу проступку в протиправній дії, 

що кваліфікується і опирається на юридичну підготовку і практичний 

досвід посадової особи, в компетенцію якої входить здійснення 

провадження по справах про делікти і ухвалення щодо них рішення. 

Остаточні висновки щодо вибору конкретної статті закону повинні 

здійснюватися за рахунок аналітичного засобу шляхом  зіставлення 

ознак вчинення особою протиправних дій з ознаками відповідного 

складу адміністративного делікту [2, с. 130]. Тобто оформлення 

протоколу про проступок є евристичним засобом, який ґрунтуючись на 

професійних знаннях та уміннях уповноваженої посадової особи, лягає в 

основу застосування аналітичних засобів суб’єктами адміністративної 

юрисдикції, які об’єктивуються у справах про проступки. 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються 

чотири групи інформації [1]: 1) службові відомості – дата і місце 
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складення, ПІБ особи, яка склала протокол; 2) особисті відомості – дані 

про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; 

3) відомості про вчинене адміністративне правопорушення  – місце, час 

вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, 

який передбачає відповідальність за дане порушення; пояснення особи, 

яка притягається до адміністративної відповідальності; 4) додаткові 

відомості – факультативні дані, які заносяться до протоколу у разі 

наявності, у тому числі ПІБ, адреси свідків і потерпілих; факт заподіяння 

матеріальної шкоди; інші відомості, необхідні для вирішення справи. 

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, та 

порушником, з одночасним роз’ясненням прав і обов’язків, якими 

наділена особа, що притягується до адміністративної відповідальності. 

Аналіз правозастосовної практики окремих органів виконавчої 

влади, зокрема співробітників Національної поліції України, свідчить, 

що закріплені в нормативних актах вимоги щодо оформлення протоколу 

про адміністративне правопорушення часто не дотримуються. Серед 

таких порушень найчастіше зустрічаються наступні 

[106, с. 192; 107, с. 30]: поверхове викладення обставин правопорушення 

з уживанням загальних фраз, які дають розуміння не сутності 

конкретного проступку, а лише про його юридичну кваліфікацію, 

правильність якої неможливо перевірити під час розгляду справи; 

неправильне або неточне встановлення анкетних даних, місця роботи чи 

проживання правопорушника тощо; відсутність підписів і пояснень 

порушників без зазначення причин відмови. 

Неправильність оформлення протоколу про адміністративне 

правопорушення в окремих випадках призводить до повернення всіх 

адміністративних матеріалів справи відповідним посадовим особам або 

взагалі зумовлює закриття відповідного провадження. Прикладом, 
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згідно з оприлюдненим Скадовським районним судом Херсонської 

області узагальненням судової практики щодо повернення справ про 

адміністративні правопорушення для належного оформлення за 2017 рік, 

основними причинами повернення справ про проступки стали [108]: у 

семи випадках – у протоколі зазначено неправильно місце порушника; у 

10-ти випадках – у протоколах не викладено суть проступку, а також не 

зазначено наслідків дій, не містяться дані про те, чи порушено 

громадський порядок; у 9-ти випадках – у протоколах не зазначена 

частина статті КУпАП, за якою кваліфіковано дії особи; у 8-ми випадках 

– неправильно кваліфіковані дії порушника; у 6-ти випадках – протокол 

складено нерозбірливим почерком, або містяться виправлення прізвища 

особи; у двох випадках – не зазначено дати вчинення правопорушення; в 

одному випадку – не зазначено місце вчинення проступку, інші 

причини. 

Наведені факти свідчать про те, що у процесі попереднього 

розгляду адміністративних матеріалів суди чи інші компетентні суб’єкти 

виявляють порушення встановлених правил складання відповідних 

документів, зачасти послуговуючись власним баченням ситуації, 

оскільки в законодавстві відсутній повний перелік підстав повернення 

протоколу на доопрацювання. З цього приводу у постанові Пленуму 

Верховного Суду України від 26.06.1992 № 8 лише наголошено, що під 

час розгляду справ про проступки судді зобов’язані перевіряти 

правильність складення протоколу, наявність пояснень особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, та свідків 

протиправного діяння, даних, що характеризують цю особу, зокрема, чи 

притягалась вона раніше до адміністративної відповідальності протягом 

року. У разі відсутності зазначених даних матеріал підлягає поверненню 

для належного оформлення [109]. 
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Певною мірою вирішення окреслених аспектів вдалося досягти за 

рахунок затвердження окремими відомствами нормативно-правових 

актів щодо форми, змісту і порядку заповнення протоколів про 

адміністративні правопорушення, у тому числі Порядок оформлення 

протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів 

Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджений 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 

09.06.2016 № 5 [110], Інструкція з оформлення поліцейськими матеріалів 

про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затверджена 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1395, 

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції, затверджена наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1376 [111], Інструкція зі 

складання протоколів та оформлення матеріалів про військові 

адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства 

оборони України від 18.07.2017 № 374 [112]. На нашу думку, ці 

документи є важливою ланкою розвитку вітчизняного адміністративного 

деліктного  законодавства, але вони не дозволяють повністю ліквідувати 

наявні на сьогодні викладені проблеми правозастосування судами та 

органами публічної адміністрації.  

Складання протоколу про адміністративне правопорушення не є 

безпосередньою стадією здійснення відповідного провадження. 

Водночас, перевірка правильності його оформлення та наявності всіх 

необхідних відомостей, є складовою етапу підготовки до розгляду 

справи про проступок. Поряд із цим завданням суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції є дотримання певних 

організаційних умов, які передують здійсненню процесуальної 
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діяльності, спрямованої на з’ясування ознак юридичного складу 

протиправного діяння. До таких аспектів належить вирішення 

питання про:  

а) правильність визначення підвідомчості справи про проступок;  

б) належність і достатність способів і засобів поінформування всіх 

учасників провадження про дату, час і місце його здійснення, зокрема  

направлення за три доби до початку розгляду справи про проступок 

повістки особі, яка притягається до адміністративної відповідальності;    

в) витребування всіх необхідних для розгляду справи додаткових 

матеріалів від фізичних і юридичних осіб, органів публічної влади; 

г) можливість і доцільність задоволення клопотань про суті справи 

від учасників провадження, їхніх законних представників і захисників. 

Завершення вирішення організаційних питань передбачає 

ухвалення одного із наступних рішень: 1) направлення матеріалів справи 

за підвідомчістю компетентному суб’єкту адміністративно-деліктної 

юрисдикції; 2) перенесення часу, дати розгляду або призупинення 

розгляду справи у зв’язку з поважними причинами; 3) розпочати розгляд 

справи по суті; 4) закрити провадження у справі за обставин, 

передбачених ст. 247 КУпАП, серед яких: відсутність події і складу 

адміністративного правопорушення; недосягнення особою на момент 

вчинення проступку16-річного віку;неосудність особи, яка вчинила 

протиправну дію чи бездіяльність; вчинення дії особою в стані крайньої 

необхідності або необхідної оборони;видання акта амністії, якщо він 

усуває застосування адміністративного стягнення;скасування акта, який 

встановлює адміністративну відповідальність;закінчення на момент 

розгляду справи строків, передбачених ст. 38 КУпАП; накладення 

адміністративного стягнення за діяння, щодо якого відкрито 

провадження або порушення за цим фактом кримінального 
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провадження; смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в 

справі[1]. 

На загальним правилом справа про проступок розглядається за 

місцем його вчинення, мова йде про адміністративно-територіальну 

одиницю, де знаходиться юридична адреса компетентного публічного 

органу чи місця проходження служби відповідної посадової особи. 

Специфіка окремих видів адміністративних правопорушень зумовлює 

інші місця розгляду справи, зокрема за вчинення водієм протиправного 

діяння, передбаченого ст.ст. 80, 81, 121–126, 1271–129, ч.ч.1–4 ст. 130, 

ст. 139 КУпАП, здійснення провадження відбувається за місцем обліку 

транспортних засобів або за місцем проживання порушників; ст.ст. 178, 

179 КУпАП – за місцем їх вчинення або проживання порушника; 

статтями 203, 2031, 2041, 2042 і 2044КУпАП –за місцем виявлення 

проступку. Крім того, справи про проступки у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, 

розглядаються за місцем оброблення та обліку таких порушень, тоді як 

адміністративними комісіями – за місцем проживання порушника [1]. 

Таким чином, законодавцем передбачено конкретні місця розгляду 

справ про проступки з урахуванням забезпечення оперативності 

здійснення відповідного провадження, а також оптимальних умов 

перевірки факту і обставин вчиненого правопорушення, збору 

необхідних доказів тощо. 

Стадія розгляду провадження у справах про проступки, на 

зауваження І. Л. Бородіна, у юридичній літературі отримала назву 

адміністративного розслідування або порушення справи про проступок, 

за якої проводиться комплекс адміністративних процесуальних заходів. 

Їхнє завданням полягає у встановленні факту протиправного діяння, 

його фіксація, визначення необхідних доказів, вирішення питання про 
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направлення справи для розгляду її по суті суб’єкту адміністративно-

деліктної юрисдикції. Від повноти та об’єктивності попередньої 

правової оцінки, факту проступку та обставин, що стали причиною його 

скоєння, залежить наскільки вірно буде дано юридична кваліфікація 

протиправної поведінки порушника, а отже – обґрунтованість і 

справедливість прийнятого рішення. В сукупності зазначені фактори є 

основою ефективності реалізації законодавства про адміністративні 

проступки, його правового та профілактичного значення[113, с. 86]. 

Після попереднього розгляду справи про проступок і ухвалення 

рішення про відкриття адміністративного провадження, насамперед усім 

присутнім оголошується інформація про склад колегіального органу або 

представлення посадової особи, яка здійснює провадження, відомості 

щодо справи про проступок, анкетні дані порушника, права і обов’язки 

учасників адміністративно-деліктного процесу, зміст протоколу про 

проступок. На аналізованій стадії провадження основу аналітичної 

діяльності суб’єкта юрисдикційної діяльності становить необхідність 

встановлення об’єктивних даних про умови й обставини вчинення 

адміністративного правопорушення з метою з’ясування всіх ознак його 

юридичного складу, а також інших аспектів, що мають значення для 

правильного вирішення справи. Мова йде про з’ясування: факту 

вчинення протиправного діяння; заподіяння майнової шкоди; вини чи 

невинуватості порушника; обставин, що пом’якшують або обтяжують 

відповідальність;підстав для передачі матеріалів на розгляд громадської 

організації чи трудового колективу, тощо. 

За наведених обставин ключову роль відіграють докази, зібрані та 

надані особами, які склали відповідний протоколів про адміністративне 

правопорушення, тоді як до обов’язків суб’єкта адміністративно-

деліктної юрисдикції входить заслуховування осіб, які беруть участь у 
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розгляді справи про проступок, дослідження зазначених доказів, 

вирішення клопотань, а також здійснення інших передбачених законом 

процесуальних заходів. Від долучених доказових матеріалів залежить 

об’єктивність та обґрунтованість прийнятого рішення та справедливість 

накладення стягнення.   

У нормах адміністративно-деліктного законодавства зазначено, що 

доказами є будь-які фактичні дані, на основі яких уповноважений 

публічний орган чи посадова особа встановлює наявність чи відсутність 

правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Зокрема ці дані встановлюються протоколом про проступок, 

поясненнями порушника, інших осіб, висновком експерта, речовими 

доказами, показаннями технічних приладів і технічних засобів, 

протоколом про вилучення речей і документів [1]. Дослідити докази 

означає прийти до обґрунтованого висновку про їхню належність і 

допустимість, а також зробити висновок про достовірність фактичних 

даних, що встановлюються цими даними, та мають значення для 

конкретної справи. Під час оцінки доказів відповідні суб’єкти повинні 

керуватися внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, 

повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх 

сукупності [114, с. 119-120]. 

Існує низка класифікацій доказів у справах про проступки, однак 

найбільш прийнятними у наукових колах є ті, де за критерій поділу 

взято джерело походження та зв’язок із обставинами по справі, що 

підлягають доказуванню. У першому випадку фактичні дані можуть 

бути: особистісними – психічне сприйняття людиною та передання в 

усній або письмовій формі відомостей, що мають значення для справи; 

речовими – пов’язані з об’єктами матеріального світу, речами; 
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змішаними – поєднують у собі ознаки і різні види доказів, прикладом 

висновок експерта. Залежно від зв’язку доказів із обставинами, що 

підлягають доказуванню, докази можуть бути: прямі – безпосередньо 

вказують на наявність чи відсутність певних фактичних обставин 

публічно-правового спору; непрямі – дозволяють зробити припущення 

про наявність чи відсутність обставин, які необхідно встановити та 

довести під час адміністративного розслідування [115, с. 308-309].  

Питання доказів і процедури доказування під час здійснення 

провадження у справах про проступки не втрачають своє актуальності 

від становлення теоретико-правових напрацювань в галузі 

адміністративно-деліктного процесу [116; 117], продовжуючи активно 

досліджувати сьогодні, що зумовлено динамікою адміністративного 

законодавства України. На особливу увагу заслуговують монографічні 

дослідження окремих вітчизняних вчених, серед яких К. В. Антонов, 

І. В. Казачук [118], О. М. Круглов [119], В. М. Тертишник, 

В. Г. Уваров [120]. У загальному рахунку наведені автори доходять 

думки, що доказування в справах про проступки, що реалізується через 

адміністративно-юрисдикційну діяльність суб’єктів владних 

повноважень, повинно відображувати сучасним рівень розвитку методів, 

форм і засобів наукового пізнання, а також відповідати міжнародним 

демократичним правовим стандартам у правозастосовній сфері щодо 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина 

[121, с. 77-78]. 

Завершення дослідження всіх суттєвих обставин щодо вчиненого 

правопорушення та збору належної доказової бази у встановлені 

законодавством процесуальні строки, є підставою переходу суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції до наступної стадії провадження – 

винесення постанови по справі про проступок, яка згідно із змістом 
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ухваленого рішення може бути наступного характеру: а) про накладення 

адміністративного стягнення; б) про закриття справи про 

адміністративне правопорушення відповідно до ст. 247 КУпАП; в) про 

застосування заходів впливу до неповнолітніх осіб, передбачених ст. 241 

КУпАП. Постанова виконавчих органів місцевих рад по справі про 

проступки приймається у формі рішення, за яке проголовувала більшість 

присутніх членів колегіального органу. 

На перший погляд, винесення відповідної постанови є логічним 

завершальним етапом стадії порушення і розгляду справи по суті, 

оскільки визначає остаточну правовому позицію суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції. З іншого боку, на нашу думку, 

ухвалення рішення по справі слід розглядати відокремленою стадією, 

яка має важливе значення для здійснення провадження по справі, що 

зумовлено наступними визначальними характерними ознаками:  

– врегульовується адміністративно-процесуальними нормами, які 

стосуються порядку ухвалення рішення по справі, форми і обов’язкових 

елементів змісту винесеної постанови відповідно до положень ст. 283 

КУпАП;  

– включає послідовні процесуальні етапи, які у сукупності 

утворюють цілісну логіко-функціональну конструкцію, серед яких 

винесення постанови по справі; публічне оголошення постанови по 

справі; направлення і вручення копій постанови по справі; порядок 

набрання постановою по справі законної сили; 

– охоплює певний часовий проміжок у межах загальних 

процесуальних строків;  

– спрямовується на здійснення додаткового аналізу та 

узагальнення уповноваженим публічним органом чи посадовою особою 

отриманих фактичних даних на стадії адміністративного розслідування з 
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метою обґрунтованого вибору виду та міри адміністративного стягнення 

чи визнання особи невинуватою у вчиненні протиправного діяння;  

– визначає правовий статус вилучених речей і документів у межах 

розгляду справи; 

– передбачає вирішення питання про відшкодування порушником 

майнової шкоди із зазначенням розміру шкоди, що підлягає стягненню, 

порядку і строків її відшкодування. 

Наступною стадією адміністративного провадження є оскарження 

постанови по справі про проступок, яка значною кількістю вчених 

відноситься до факультативної стадії, оскільки особа чи особи не завжди 

будуть оспорювати ухвалене рішення. На нашу думку, основним 

адміністративно-деліктним законом передбачено віднесення оскарження 

відповідної постанови до умовно обов’язкової стадії, де відповідно до 

ст.ст. 289, 291 КУпАП постанова адміністративного органу або 

посадової особи у справі про проступок набирає законної сили після 

закінчення 10-денного строку з моменту її прийняття, протягом якого 

прокурор, порушник чи потерпілий можуть оскаржити ухвалене 

рішення. Отже, не зважаючи на факт подачі чи не подачі скарги на 

владне розпорядження владного суб’єкта про накладення 

адміністративного стягнення, має реалізуватися стадія оскарження 

постанови по справі. Після чого можливий перехід до наступної стадії 

провадження – виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

В іншому випадку, коли подається скарга на ухвалене рішення, 

в порядку передбаченому ст. 288 КУпАП, сказані строки подовжуються 

на 10 діб, протягом яких відповідні вище стоячі адміністративно-

юрисдикційні інстанції мають здійснити процесуальні заходи з метою 

з’ясування законності і обґрунтованості накладення адміністративного 
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стягнення. Під час розгляду скарги на постанову по справі про 

проступок може бути прийняте одне з таких рішень: залишення 

постанови без зміни, а скарга без задоволення; скасування постанови і 

надсилання справи на новий розгляд; скасування постанови і закриття 

справи; зміна заходу адміністративного стягнення [1]. У зазначений 

спосіб забезпечується належний захист і відновлення порушених прав і 

свобод людини та громадянина, а також реалізуються конституційні 

положення щодо взаємної відповідальності суспільства і держави. 

До факультативної стадії провадження відноситься перегляд 

постанови по справі про проступок, яка розпочинається за заявою особи, 

на користь якої постановлено рішення міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана Україною, у порядку та за вимогами 

ст.ст. 2971–29710 КУпАП. Питання про допуск справи до провадження 

вирішується суддею-доповідачем Верховного Суду України. У разі 

визнання заяви обґрунтованою, він відкриває провадження у справі. За 

наслідками розгляду більшістю голосів від складу Великої Палати 

Верховного Суду України виноситься одна з таких постанов [1]: 1) про 

повне або часткове задоволення заяви, у тому числі скасувати постанови 

та закрити провадження у справі; скасувати постанову та передати 

справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржувану 

постанову;змінити постанову; 2) про відмову у задоволенні заяви. 

Логічно-наслідковий зв’язок факту доведення провини порушника 

за встановленою процедурою та ухвалення рішення про накладення 

адміністративного стягнення вимагає обов’язкового виконання 

постанови про притягнення особи до відповідальності. Протягом 

3 місяців з дня ухвалення відповідного рішення вона звертається до 

виконання відповідними суб’єктами, які винесли постанову та 

виконується уповноваженими державними органами. Наведені 
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процедури реалізуються за рахунок здійснення провадження по 

виконанню кожного окремого виду стягнення, передбачених ст.ст. 306–

328 КУпАП, наступними владними інстанціями: 

1) суб’єктами адміністративно-деліктної юрисдикції, які винесли 

постанову – постанови про винесення попередження; 

2) органами державної виконавчої служби [122; 123] – примусове 

виконання постанов про стягнення штрафу;постанови про оплатне 

вилучення предмета; постанови про конфіскацію предмета, грошей; 

3) органами Національної поліції України – постанови про 

позбавлення спеціального права; постанови про застосування 

адміністративного арешту; 

4) територіальними органами юстиції [124] – постанови про 

застосування громадських робіт; постанови про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт і суспільно 

корисних робіт; 

5) Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України 

– постанови про застосування арешту з утриманням на гауптвахті. 

Проведене дослідження дозволяє підсумувати, що провадження в 

справах про проступки реалізується за чітко визначеними нормами 

адміністративно-деліктного законодавства процесуальними стадіями, які 

є послідовними та логічно узгодженими між собою, спрямовуючись на 

вирішення завдань, передбачених ст. 245 КУпАП, а також забезпечення 

охорони конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Спільними ключовими рисами всіх цих стадій є наступне:  

– сукупність послідовно здійснюваних етапів, які охоплюють 

взаємопов’язані процесуальні дії та заходи;  

– наявність конкретних суб’єктів адміністративно-деліктної 

юрисдикції;  
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– чітко встановлені процесуальні строки реалізації;  

– передбачення обов’язковості вчинення юридично значимих дій, 

зокрема прийняття процесуальних документів;  

– неможливість реалізації наступної стадії без завершення 

попередньої.     

 

2.3. Особливості застосування заходів забезпечення 

провадження в справах про проступки 

 
Зважаючи на сутність проступку, що передбачає конфлікт 

адміністративно-деліктного характеру, де правопорушник та інші 

зацікавленні особи можуть приховувати факт або окремі події 

проступку, впливати на діяльність публічних суб’єктів, відповідні 

провадження мають бути забезпеченні заходами державного примусу. 

За рахунок цього уможливлюється своєчасність, всебічність і повнота 

з’ясування обставин конкретної адміністративної справи, як вимагається 

нормами КУпАП. Таким чином, здійснення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення за визначеними законодавством 

стадіями та забезпечення реалізації цього процесу за допомогою 

примусової сили держави гарантує справедливість та об’єктивність 

прийнятого рішення суб’єктами адміністративно-деліктної юрисдикції. 

На думку Л. А. Галабурди, під заходами забезпечення 

провадження у справах про проступки слід розуміти законодавчо 

урегульовану систему заходів адміністративно-примусового характеру, 

що застосовуються з метою створення належних умов своєчасного, 

всебічного повного та об’єктивного з’ясування обставин кожної справи, 

вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення, а також 

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 
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правопорушень. Їхня особливість полягає у тому, що вони переслідують 

за мету припинення протиправної поведінки особи, складання протоколу 

про проступок, створення належних умов для здійснення відповідного 

провадження; підставами застосування є вчинення протиправного діяння 

і неможливість припинення його іншими засобами; мають визначені 

процесуальні межі застосування [125, с. 4, 7]. Таким чином, 

погоджуємося із О. М. Гуміном та Є. В. Пряхіним, що дані заходи 

покликані у повній відповідності до норм ст. 245 КУпАП забезпечити 

виконання завдань, що ставить законодавець перед провадженням у 

справах про адміністративні правопорушення [126, с. 10]. 

Повний перелік заходів забезпечення провадження в справах про 

проступки, їхню основне процесуальне призначення викладено в 

положеннях ст.ст. 259-266 КУпАП, ч. 2 ст. 268, ст.ст. 507, 508, 511, 513, 

517 МК України, порядок і умови здійснення яких конкретизовано у 

низці відомчих нормативно-правових актів. До даних заходів 

законодавцем віднесено наступні [1; 25]:  

1) доставлення порушника до державного органу, передбаченого 

ст. 259 КУпАП, з метою складання протоколу про проступок;  

2) адміністративне затримання особи з метою припинення 

вчинення протиправного діяння, встановлення особи порушника та 

складення протоколу про проступок; 

3) особистий огляд і огляд речей особи з метою виявлення доказів 

підготовки чи вчинення правопорушення, а також попередження 

такого протиправного діяння;  

4) вилучення речей і документів, що є знаряддям або 

безпосереднім об’єктом проступку, виявлені під час затримання, 

особистого огляду або огляду речей порушника, інших відповідних осіб;  
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5) тимчасове вилучення посвідчення водія, у разі наявності підстав 

вважати, що водієм вчинено порушення, за яке може бути накладено 

адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування 

транспортними засобами; 

6) тимчасове затримання транспортних засобів, у разі наявності 

підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені ч.ч. 1-4, 

6, 7ст. 121, ч.ч. 3-5 ст. 122, ст. ст. 1225, 124, 126, ч.ч. 1-4 ст. 130, ст.ст. 

1321, 2061 КУпАП; 

7) відсторонення осіб від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами з метою огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції; 

8) здійснення приводу порушника до відповідного суб’єкта 

адміністративно-деліктної юрисдикції у разі ухилення його від явки на 

виклик органу Національної поліції України або судді місцевого 

загального суду; 

9) проведення митних обстежень територій або приміщень 

юридичних осіб, транспортних засобів з метою виявлення товарів, 

документів, інформації, що є безпосередніми предметами порушення 

митних правил; 

10) тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і 

документів, які є безпосередніми предметами порушення митних правил 

і необхідні як докази у контурній адміністративній справі.  

Основним для аналізованих заходів є включення їх до державно-

правового примусу, який застосовується суб’єктами адміністративно-

деліктної юрисдикції з метою забезпечення публічних інтересів. Слово 

«примусити» розтлумачується як певна вимога виконання чогось 

незалежно від бажання чи інтересів людини, яку змушують вчинити 
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відповідні дії. Примус зумовлений об’єктивними потребами розвитку 

суспільства, тісно пов’язаний з державною владою, оскільки є 

необхідним елементом будь-якої соціальної організації і властивістю 

будь-якої влади. Таким чином, державний примус може бути 

визначений як метод впливу держави на свідомість і поведінку осіб, їхнє 

майно, з метою попередження правопорушень, покарання та 

виправлення порушників, поновлення порушених прав, який 

застосовується публічними органами у межах їхньої компетенції 

незалежно від волі та бажання юридично зобов’язаних 

суб’єктів[127, с. 103].  

За широкого розуміння у праві примус знаходить свій вияв у тому, 

що публічна адміністрація реалізує покладені на неї функції незалежно 

від волі окремого індивіда. Т. О. Коломоєць доходить висновку, що 

адміністративний примус – особливий різновид державно-правового 

примусу, визначені нормами публічного права способи офіційного 

фізичного або психологічного впливу публічних органів на фізичних та 

юридичних осіб у вигляді особистих, майнових, організаційних 

обмежень їх прав, свобод та інтересів у випадках вчинення ними 

протиправних діянь для досягнення ретроспективної мети[128, с. 160]. 

В. О. Продаєвич доповнює, що адміністративно-правовий примус 

включає систему заходів психологічного, фізичного і організаційного 

впливу, що застосовуються, по-перше, до осіб, які чинять чи вчинили 

порушення норм адміністративного права, по-друге, з метою 

попередження правопорушення або можливих шкідливих наслідків для 

держави, суспільства і окремих громадян, по-третє, у зв’язку з 

забезпеченням провадження по адміністративній справі[129, с. 9]. 

Аналогічної позиції дотримується А. В. Головач та вказує, що 

адміністративний примус є сукупністю регламентованих нормами 
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адміністративного права заходів морального, майнового, 

організаційного характеру, які застосовуються державними органами та 

їх посадовими особами, а в деяких випадках і громадськими 

організаціями щодо службово не підлеглих фізичних та юридичних осіб 

всупереч їх волі та бажанню як у випадках вчинення ними 

адміністративних правопорушень, так за відсутності таких діянь з метою 

попередження, припинення адміністративних правопорушень, 

забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, а також 

в умовах надзвичайних ситуацій з метою мінімізації та локалізації їх 

наслідків й попередження їх настання у майбутньому [130, с. 32].  

На думку Р. С. Мельника, під адміністративним примусом слід 

розуміти застосування передбачених адміністративними правовими 

нормами заходів впливу до правозобов’язаних суб’єктів, які піддаються 

дії їх негативних наслідків морального, особистісного, майнового, 

організаційного чи іншого характеру з метою попередження чи 

припинення протиправних дій, подолання їх шкідливих наслідків, 

покарання за вчинення правопорушення, забезпечення громадського 

порядку і громадської безпеки. Процесуальний порядок застосування 

заходів адміністративного примусу позбавлений відносно громіздкої 

процедури. Тому питання застосування таких заходів вирішуються в 

умовах очевидності фактичних обставин, не вимагають ґрунтовного 

доказування і складного процесуального оформлення [131, с. 12-17]. 

З урахуванням зазначеного погоджуємося, що адміністративний 

примус виконує завдання охорони, розвитку і зміцнення нормальних 

управлінських відносин в країні, профілактики проступків, усунення 

їхніх наслідків, які можуть завдати шкоди суспільним або державним 

інтересам. Він є правовим засобом захисту суспільних відносин від 
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протиправних дій, дотримання і відновлення публічного правопорядку, 

а  також покарання осіб, які скоїли протиправне діяння [132, с. 123]. 

Класифікація адміністративного примусу включає заходи 

адміністративного попередження, адміністративного припинення та 

адміністративні стягнення. У першому випадку вони застосовуються з 

профілактичною метою за ситуації, коли факту проступку немає, але за 

певних умов можуть настати шкідливі наслідки. Ці заходи не пов’язані 

із вчиненням адміністративних правопорушень, тому вони передують 

застосуванню інших заходів примусу, спрямованих вже проти осіб, 

винних у вчиненні певних порушень[133, с. 85-86]. Конкретизація 

окресленого закріплена у нормах основного адміністративно-деліктного 

закону, де визначено, що органи публічної адміністрації, громадські 

організації, трудові колективи розробляють і  здійснюють заходи, 

спрямовані на запобігання проступкам, виявлення й усунення причин та 

умов, які сприяють їх вчиненню. З цією метою компетентні органи 

публічної адміністрації забезпечуючи додержання законів, охорону 

державного і громадського порядку, прав громадян, координують на 

своїй території роботу всіх державних і громадських органів по 

запобіганню проступкам, керують діяльністю адміністративних комісій 

та інших підзвітних їм органів. 

Більшість заходів забезпечення провадження в справах про 

проступки відносяться до заходів адміністративного припинення – 

різновид примусових заходів, які застосовуються уповноваженими 

органами чи особами у передбачених адміністративним законом 

випадках і в установленому порядку з метою примусового припинення 

адміністративних правопорушень, усунення їх шкідливих наслідків, 

забезпечення належних умов для притягнення до адміністративної 

відповідальності  [134, с. 161]. Окремі забезпечувальні заходи мають 
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подвійний характер, зважаючи на мету застосування, прикладом,  

тимчасове вилучення посвідчення водія,затримання транспортних 

засобів, відсторонення осіб від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами має адміністративно-запобіжний 

характер, що у значній кількості випадків здійснюються для  

попередження вчинення проступку. Разом із тим, факт вчинення 

правопорушення переводить дані заходи у статус адміністративно-

припинювальних із подальшим забезпеченням відповідного 

провадження у справі про проступок.  

Підсумовуючи вищевикладене, під заходами забезпечення 

провадження в справах про проступки слід розуміти регламентовану 

нормами адміністративного законодавства сукупність адміністративно-

примусових заходів, які здійснюються компетентними органами та 

посадовими особами публічної адміністрації, спрямовані на припинення, 

фіксацію в документованій формі та збір первинних доказових 

матеріалів щодо конкретного факту вчинення проступку, а також 

створення належних умов для здійснення у встановлені процесуальні 

строки провадження у справі про проступок, виконання винесеної 

постанови про накладення адміністративного стягнення. Дані заходи 

виконують чотири функції:  

а) припинення вчинення адміністративних правопорушень на 

стадії підготовки чи безпосереднього здійснення протиправного діяння з 

метою подальшого документування відповідного протиправного діяння, 

зокрема у спосіб доставлення порушника до відповідного державного 

органу та адміністративного затримання, тимчасове вилучення 

посвідчення водія;  

б) надання процесуальних гарантій відкриття провадження у 

справі про проступок, зокрема за рахунок встановлення особи 
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порушника та інших необхідних осіб, забезпечення складення протоколу 

про проступок у разі неможливості складення його на місці вчинення, 

крім випадків передбачених ст. 258 КУпАП;  

в) забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ про 

проступок, зокрема за рахунок особистого огляду і огляд речей особи, 

проведення митних обстежень з метою виявлення доказів по справі про 

проступок, здійснення приводу порушника;  

г) забезпечення належного виконання постанов по справах про 

проступки, зокрема шляхом вилучення речей і документів, що є 

знаряддям або безпосереднім об’єктом проступку. 

Класифікувати заходи забезпечення провадження в справах про 

проступки можна на різними критеріями, де, на наш погляд, пріоритетне 

значення має їхній загальний розподіл за адміністративно-примусовим 

впливом на права людини та громадянина з урахуванням їхньої 

матеріалізації, серед яких:  

а) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

права особи нематеріального характеру, зокрема здійснення доставлення 

або привід порушника, адміністративне затримання, особистий огляд і 

огляд речей; 

б) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

права особи матеріального характеру, зокрема вилучення речей і 

документів, тимчасове затримання транспортних засобів, тимчасове 

вилучення товарів, транспортних засобів і документів. 

За адміністративно-примусовим впливом з урахуванням видів прав 

людини та громадянина, які тимчасово обмежуються, відповідні 

забезпечувальні заходи слід розділити таким чином: 
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а) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право на свободу та право на свободу пересування, зокрема доставлення 

та привід порушника, адміністративне затримання; 

б) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право приватної власності, зокрема вилучення речей і документів, 

тимчасове затримання транспортних засобів, тимчасове вилучення 

товарів, транспортних засобів; 

в) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

права керування транспортними засобами, зокрема тимчасове вилучення 

посвідчення водія,відсторонення осіб від керування транспортними 

засобами, річковими і маломірними суднами;  

г) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право на особисту недоторканість, зокрема особистий огляд і огляд 

речей; 

д) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право на зайняття підприємницькою діяльність, зокрема проведення 

митних обстежень територій або приміщень юридичних осіб, їхніх 

транспортних засобах. 

Адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право на свободу, мають персоніфікований характер, спрямовуючись на 

забезпечення перебування порушника у визначеному законом чи 

владним розпорядженням суб’єкта адміністративно-деліктної 

юрисдикції місці за певною датою і часом з метою вчинення конкретних 

процесуальних дій.  Закономірно, що існує можливість супротиву 

порушника щодо вчинення відносно нього будь-яких із наведених 

заходів адміністративного примусу, але ймовірність ухилення від 

доставлення до державного органу чи адміністративного затримання є 

найбільш реальною. Зазвичай такі дії вчиняють співробітники поліції, 
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тому спеціальним законодавством їм надано право застосовувати 

поліцейські заходи примусу, серед яких наступні [135]: 

1) фізичний вплив – застосування будь-якої фізичної сили, а також 

спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій 

правопорушників;  

2) застосування спеціальних засобів – сукупності пристроїв, 

приладів і предметів, конструктивно призначених і технічно придатних 

для захисту людей від ураження різними предметами, тимчасового 

ураження людини, пригнічення чи обмеження волі людини шляхом 

здійснення впливу на неї, з чітким регулюванням підстав і правил 

застосування таких засобів та службових тварин;  

3) застосування вогнепальної зброї – з метою заподіяння особі 

такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для 

негайного відвернення чи припинення збройного нападу. 

Згідно зі ст.ст. 42-46 Закону України «Про Національну поліцію» 

поліцейський зобов’язаний заздалегідь вголос або із застосуванням 

гучномовної установки попередити особу про застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї та надати їй достатньо 

часу для виконання законної вимоги, крім випадку, коли зволікання 

може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи поліцейського 

або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження 

є невиправданим. Про завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок 

застосування заходів примусу поліцейський зобов’язаний письмово 

повідомити свого керівника, а той – відповідного прокурора [135]. 

Таким чином, застосування поліцейських та інших подібних заходів 

примусу з боку уповноважених суб’єктів влади є невід’ємною 

складовою забезпечення провадження у справах про проступки, що 

дозволяє в легітимний спосіб всупереч волі порушника створити 
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належні умови вчасного і об’єктивного проведення всіх необхідних 

процесуальних дій. 

На відмінну від спільних методів примусу до виконання законних 

вказівок компетентних посадових осіб, процесуальна мета, порядок і 

умови застосування забезпечувальних заходів, які тимчасово обмежують 

право на свободу та право на свободу пересування, певною мірою 

різняться. Так, доставлення порушника до відповідних публічних 

інстанцій здійснюється з метою складення протоколу про проступок у 

разі неможливості скласти його на місці вчинення протиправного 

діяння, якщо складення цього документу є обов’язковим. Зазначені дії 

мають бути проведено в можливо короткий строк, а перебування 

доставленої особи у штабі громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з 

охорони громадського порядку, приміщенні виконавчого органу 

місцевої ради не може тривати більш як одну годину[1].  

Доставлення особи може здійснюватися широким колом суб’єктів, 

серед яких посадові особи виконавчої влади і місцевого самоврядування, 

військовослужбовці, представники громадських формувань та ін. 

Законодавством дозволено вчинення первинних процесуальних дій, 

насамперед складання протоколу про проступок, встановлення особи 

порушника за безпосереднім місцем вчинення правопорушення. Це 

сприяє оперативному реагуванню на протиправне діяння, його 

припинення та затримання порушника, що у подальшому уможливлює 

відкриття без зволікань відповідного провадження на ґрунті достатніх 

доказових матеріалів. Таким чином, основним завданням доставлення 

особи є фіксація факту вчиненого адміністративного делікту в 

документованій формі, а також з’ясування всіх необхідних відомостей, 
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достатніх для відкриття провадження у справі про проступок та 

проведення об’єктивного адміністративного розслідування.  

Ухилення порушника, щодо якого відкрито провадження у справі 

про проступок, передбаченого ч. 2 ст. 268 КУпАП, від явки на виклик 

відповідного працівника Національної поліції України чи судді 

місцевого загального суду є підставою піддання його приводу, що 

полягає у примусовому доставленні органами внутрішніх справ до 

суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції. Основними 

характерними рисами цього забезпечувального заходу вступає наступне:  

– підставою є ухилення від явки на виклик конкретних владних 

суб’єктів із ухваленням ними аргументованого рішення про необхідність 

здійснення цього примусового заходу; 

– проводиться співробітниками Національної поліції України із 

застосуванням, у разі необхідності, поліцейських заходів примусу на 

будь-якій стадії провадження у справі про проступки; 

– здійснення приводу відбувається з місця проживання, праці, 

навчання та інших місць перебування порушника, однак з урахуванням 

певних правил, коли проведення таких заходів недозволено;  

– переслідує мету забезпечення здійснення провадження у справі 

про проступки у встановлені процесуальні строки, коли розгляд такої 

справи можливий лише за присутності особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності.   

Одним із найбільш поширеним заходом адміністративного 

примусу є адміністративне затримання, під яким більшість фахівців в 

аналізованій сфері пропонують розуміти примусове, тимчасове 

обмеження свободи особи, що здійснюється у випадку вчинення нею 

проступку, а також в інших визначених адміністративно-деліктним 

законодавством випадках компетентними державними органами в 
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офіційно визначеному порядку, що полягає в припиненні, доставленні та 

утриманні порушника в спеціально обладнаних для цього приміщеннях з 

метою встановлення його особи, здійснення її перевірки, припинення 

протиправного діяння, складання протоколу, усунення негативних 

наслідків, попередження вчинення нових протиправних діянь [136; 137]. 

Даний захід проводиться з метою реалізації ст. 260 КУпАП, що включає 

необхідність складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, встановлення особи порушника, припинення вчинення 

неправомірних дій, забезпечення своєчасного і об’єктивного розгляду 

справи про проступок.  

За своєю правовою сутністю адміністративне затримання має 

відносно складний характер, порівняно з іншими примусовими 

заходами, передбачаючи здійснення низки юридичних процедур. З  

урахуванням терміну тимчасового обмеження свободи особи, таке 

затримання слід розділити на загальне та спеціальне, де у першому 

випадку воно тримає не більше трьох годин, тоді як другий випадок – до 

трьох діб, відповідно до положень ч.ч. 2, 3 ст. 263 КУпАП, із 

обов’язковим повідомленням прокурора. За будь-яких обставин про 

адміністративне затримання складається протокол, за формою згідно з 

наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 608, в якому 

зазначаються дата і місце його складення; службові дані особи, яка 

склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви 

затримання. Крім того, владний суб’єкт зобов’язаний вчинити інші дії за 

фактом адміністративного затримання, у тому числі: 

1) повідомити родичів та за потреби відповідного власника 

підприємства, установи, організації про місце перебування особи, 

затриманої за вчинення проступку; 
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2) проінформувати центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадок адміністративного затримання за 

процедурою, передбаченою Порядком інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2011 № 1363 [138]. 

Положеннями ст. 262 КУпАП визначено повний перелік суб’єктів,  

уповноважених на адміністративне затримання, серед яких органи 

внутрішніх справ, органи прикордонної служби, старша у місці 

розташування охоронюваного об’єкта посадова особа воєнізованої 

охорони, посадові особи Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України, органи Служби безпеки України, посадові особи органів 

і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, посадові особи 

Державної міграційної служби України. Відповідно до ст. 507 МК 

України адміністративне затримання мають право здійснювати також 

посадові особи органів доходів і зборів за вмотивованим письмовим 

рішенням своїх керівників. Таким чином, зазначені правові прогалини 

мають бути усунуті за рахунок уніфікації суб’єктів, уповноважених 

здійснювати аналізовані адміністративно-примусові заходи, в одному 

нормативно-правовому акті. 

Важливе значення для формування доказової бази для 

провадження у справах про проступки має особистий огляд і огляд 

речей, які є підставою виявлення і вилучення не лише предметів, 

безпосередньо пов’язаних з протиправним діянням, але й інших речей і 

документів, що потенційно забезпечують ухвалення аргументованого 

рішення про винуватість чи невинність особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. В основному адміністративному 
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деліктному законі відсутній порядок проведення відповідних 

примусових заходів, основний акцент зміщено на базових вимогах, 

зокрема:  

а) зазначено перелік органів і посадових осіб, уповноважених на 

здійснення таких оглядів, коло відповідних суб’єктів, які мають право на 

проведення особистого огляду є вужчим, порівняно з оглядом речей; 

б) під час проведення огляду необхідна присутність особи, речі 

якої оглядають або їхнього власника, а також у низці випадків двох 

понятих; 

в) про випадок проведення цих примусових заходів складається 

протокол або робиться відповідний запис у протоколі про проступок або 

в протоколі про адміністративне затримання. 

Додаткові аспекти проведення особистого огляду розкрито у 

ст.ст. 338-340 МК України, конкретизація вчинюваних дій міститься у  

нормах Закону України «Про Національну поліцію», Інструкції з 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах 

поліції, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

06.11.2015 № 1376, Інструкції про порядок оформлення в Службі 

безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення, 

затвердженій наказом Центрального управління Служби безпеки 

України від 22.03.2017 № 173 [139] та ін.  

Виявлені під час процедури огляду предмети речі та документи, 

що є знаряддям або безпосереднім об’єктом порушення, вилучаються 

посадовцями публічних органів, зазначених у ст. ст. 2341, 2342, 2444, 262, 

264 КУпАП. Ці дії фіксуються в окремому протоколі або робиться 

відповідний запис у протоколі про проступок, про огляд речей, 

адміністративне затримання. Відповідно до Порядку зберігання 

вилучених під час здійснення провадження у справах про 
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адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2012 № 17, такі речі і 

документи приєднуються до справи про проступок, крім тих, що за 

своїми властивостями не можуть бути приєднані з подальшим 

зберіганням у металевій шафі. Речі і документи, що не можуть бути 

приєднані до справи,  зберігаються в приміщеннях компетентного 

органу або його підрозділу, обладнаних сейфами, стелажами, гратами на 

вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією. Відповідальною за 

зберігання є посадова особа, в провадженні якої перебуває справа про 

адміністративне правопорушення [140]. 

Окремі групи товарів і майна, зокрема товари з обмеженим 

терміном зберігання, вилучені правоохоронними органами або затримані 

митницями ДФС України як предмети порушення митних правил або 

затримані у справах про контрабанду, згідно з процедурою, 

передбаченою Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та 

іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 

№ 1340 [141], можуть бути передані у власність держави.  

Адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

права керування транспортними засобами, становлять відокремлену 

групу заходів, що проводяться суб’єктами адміністративно-деліктної 

юрисдикції для запобігання та припинення порушень, пов’язаних з 

використанням об’єктів підвищеної небезпеки для оточуючих людей і 

майна. З урахуванням виду вчиненого правопорушення, згідно положень 

КУпАП, чи конкретної ситуації, законодавцем передбачено три основні 

примусові заходи, які спрямовуються на забезпечення публічної безпеки 

та здійснення провадження у справах про проступки, а також 

унормовано підстави, умови та порядок їхньої реалізації, серед яких: 
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1)  тимчасове вилучення посвідчення водія (Порядок тимчасового 

вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 

№ 1086 [142]); 

2) тимчасове затримання транспортних засобів(Порядок 

тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на 

спеціальних майданчиках і стоянках, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1102 [143]; 

3) відсторонення осіб від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

(Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 

реакції, затверджена наказом МВС України, МОЗ України від 09.11.2015 

№ 1452/735 [144; 145]). 

З урахуванням вищевикладеного слід зробити висновок, що  

заходи забезпечення провадження в справах про проступки – це 

регламентована нормами адміністративного законодавства сукупність 

адміністративно-примусових заходів, які здійснюються компетентними 

органами та посадовими особами публічної адміністрації, спрямовані на 

припинення, фіксацію в документованій формі та збір первинних 

доказових матеріалів щодо конкретного факту вчинення проступку, а 

також створення належних умов для здійснення у встановлені 

процесуальні строки провадження у справі про проступок, виконання 

винесеної постанови про накладення адміністративного стягнення. 
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За адміністративно-примусовим впливом з урахуванням видів прав 

людини та громадянина, які тимчасово обмежуються, відповідні 

забезпечувальні заходи слід розділити таким чином: 

а) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право на свободу та право на свободу пересування; 

б) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право приватної власності; 

в) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

права керування транспортними засобами;  

г) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право на особисту недоторканість; 

д) адміністративно-примусові заходи, що тимчасово обмежують 

право на зайняття підприємницькою діяльність. 

 

Висновки до розділу 2 

 
У розділі дисертаційного дослідження розглянуто питання, 

присвяченні з’ясуванню системи та правового статусу суб’єктів, 

уповноважених розглядати справи про проступки, порядок і стадії 

здійснення провадження в справах про проступки та охарактеризовано 

особливості застосування заходів їхнього забезпечення, у результаті 

чого зроблено наступні теоретичні узагальнення, викладені у низці 

наукових публікацій [146; 147; 148]. 

1. Систематизацію суб’єктів адміністративної юрисдикційної 

діяльності відповідно до Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» слід провести наступним чином: 

міністерства;державні агентства;державні служби; державні інспекції. 

Компетенцією щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення наділені також певні групи державних суб’єктів: 
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національні комісії;державні органи зі спеціальним статусом;юридичні 

особи публічного права. Водночас систему суб’єктів приватного права, 

уповноважених здійснювати провадження у справах про проступки 

включає такі групи:некомерційні самоврядні організації;окремі службові 

особи у транспортній сфері. 

Класифікація  суб’єктів, уповноважених розглядати справи про 

проступки, можливо провести за наступними критеріями: 1) за 

наявністю владних повноважень;  2) за місцем у системі органів 

публічної влади; 3) за формою здійснення провадження у справах про 

проступки; 4) за структурою адміністративно-деліктної юрисдикції; 5) за 

об’ємом компетенції щодо здійснення провадження у справах про 

проступки. 

2. Провадження в справах про проступки реалізується за чітко 

визначеними нормами адміністративно-деліктного законодавства 

процесуальними стадіями, які є послідовними та логічно узгодженими 

між собою, спрямовуючись на вирішення завдань, передбачених ст. 245 

КУпАП, а також забезпечення охорони конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. Спільними ключовими рисами всіх цих стадій є 

наступне: сукупність послідовно здійснюваних етапів, які охоплюють 

взаємопов’язані процесуальні дії та заходи; наявність конкретних 

суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції; чітко встановлені 

процесуальні строки реалізації; передбачення обов’язковості вчинення 

юридично значимих дій, зокрема прийняття процесуальних документів; 

неможливість реалізації наступної стадії без завершення попередньої.   

Проведений аналіз положень КУпАП дозволяє виокремити три 

види проваджень у справах про проступки, залежно від об’єму 

процесуальних повноважень компетентних  суб’єктів публічної влади, 

які зумовлюють особливості реалізації всієї сукупності або окремих 
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процесуальних стадій, у тому числі: а) провадження в справах про 

проступки із загальними стадіями; б) провадження в справах про 

проступки зі скороченими стадіями; в) провадження в справах про 

проступки із загальними стадіями, з процесуальними особливостями. 

3. Під заходами забезпечення провадження в справах про 

проступки слід розуміти регламентовану нормами адміністративного 

законодавства сукупність адміністративно-примусових заходів, які 

здійснюються компетентними органами та посадовими особами 

публічної адміністрації, спрямовані на припинення, фіксацію в 

документованій формі та збір первинних доказових матеріалів щодо 

конкретного факту вчинення проступку, а також створення належних 

умов для здійснення у встановлені процесуальні строки провадження у 

справі про проступок, виконання винесеної постанови про накладення 

адміністративного стягнення. Дані заходи виконують чотири функції:  

а) припинення вчинення адміністративних правопорушень на 

стадії підготовки чи безпосереднього здійснення протиправного діяння з 

метою подальшого документування відповідного протиправного діяння, 

зокрема у спосіб доставлення порушника до відповідного державного 

органу та адміністративного затримання, тимчасове вилучення 

посвідчення водія;  

б) надання процесуальних гарантій відкриття провадження у 

справі про проступок, зокрема за рахунок встановлення особи 

порушника та інших необхідних осіб, забезпечення складення протоколу 

про проступок у разі неможливості складення його на місці вчинення, 

крім випадків передбачених ст. 258 КУпАП;  

в) забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ про 

проступок, зокрема за рахунок особистого огляду і огляд речей особи, 
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проведення митних обстежень з метою виявлення доказів по справі про 

проступок, здійснення приводу порушника;  

г) забезпечення належного виконання постанов по справах про 

проступки, зокрема шляхом вилучення речей і документів, що є 

знаряддям або безпосереднім об’єктом проступку. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД 

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПРОСТУПКИ 

 

 

 

3.1. Шляхи перейняття позитивного закордонного досвіду у 

сфері провадження в справах про проступки  

 
Розвиток адміністративно-деліктного законодавства України має 

здійснюватися насамперед з урахуванням вітчизняних теоретико-

правових напрацювань щодо дієвих правових механізмів розгляду і 

вирішення справ про проступки, а також обґрунтованої процедури 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. 

Водночас наша країна перебуває у глобалізованому світі, що вимагає 

дотримання міжнародних норм і правил захисту прав і законних 

інтересів людини та громадянина, а також принципів і напрямів 

діяльності суб’єктів адміністративної юрисдикції. За таких умов 

важливим є з’ясування не доктринальних положень з прав людини та 

переліку основних юридичних засобів їхнього забезпечення органами 

влади, а позитивних нормотворчих і правозастосовних кроків у різних 

зарубіжних країнах в аналізованій площині.  

Особливий інтерес представляють деякі пострадянські держави та 

держави ЄС, де у першому випадку важливість досвіду полягає у 

з’ясуванні відповідної позитивної практики у рамках подібних до 

України правових систем. Західноєвропейське співтовариство є 

еталоном демократичних засад гарантування прав і свобод свого 

населення та гуманних підходів щодо застосування до них 

адміністративно-примусового інструментарію. У своїй сукупності 
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наведені нормативні і практичні приклади у сфері провадження в 

справах про проступки дозволять визначити окремі шляхи розвитку 

відповідного законодавства. Крім того, аргументоване перейняття таких 

законодавчих положень сприятиме пришвидшенню євроінтеграційних 

процесів у нашій країні.  

Щодо цього у Концепції Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

визначено, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

передбачає поетапне ухвалення та впровадження вітчизняних 

нормативно-правових актів, розроблених з урахуванням європейської 

правової системи. Державна політика такої адаптації формується як 

складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на 

забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов’язкового 

врахування вимог законодавства ЄС під час нормопроектування, 

підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для 

інституційного, науково-освітнього, технічного, фінансового та іншого 

забезпечення процесу адаптації законодавства України [149]. 

З урахуванням наведеного, важливість аналізу зарубіжного 

досвіду у сфері провадження в справах про проступки полягає також у 

з’ясуванні триваючої практики адаптації законодавств країн СНД до 

європейських стандартів, що необхідне для визначення перспективних 

шляхів удосконалення адміністративно-деліктного законодавства 

України, найголовніше в частині прийняття нового КУпАП. Більше того, 

нагальним є системне переформатування підходів значної кількості 

вітчизняних суб’єктів адміністративної юрисдикції з питань належної 

реалізації ними владних повноважень, форми та методи яких зачати не 

мають нічого спільного з міжнародними стандартами з прав людини. 
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Питання розвитку адміністративно-деліктного законодавства 

України в контексті запозичення окремих правових норм чи принципів 

побудови відповідних юридичних конструкцій у сфері провадження у 

справах про проступки серед вітчизняного наукового співтовариства 

є менш досліджуваним протягом останніх років, ніж загальні аспекти 

адміністративної відповідальності та суміжних інститутів. Разом із тим, 

наукові пошуки у цій площині не припиняються, про що свідчать 

монографічні дослідження та наукові публікації О. А. Банчука [89], 

О. І. Орехова [150], Н. М. Герасимчука [151], Д. В. Приймаченка [152], 

О. М. Собового [153], О. В. Фазикоша [154], І. О. Федоріва [155] та ін. 

Високо цінуючи результати зазначених вчених, слід констатувати, що 

ними охоплено лише частину актуальних напрямів адаптації 

внутрішнього права України до законодавства ЄС, а також 

впровадження відповідного зарубіжного досвіду. Це зумовлює активно 

продовжувати пошук оптимальних методів і способів удосконалення 

вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства, спираючись на 

тривалі нормотворчі та правозастосовні процеси низки країн світу.   

Після припинення існування радянського союзу окремі союзні 

республіки пішли відмінними шляхами розвитку адміністративно-

деліктного законодавства, що ґрунтувалося на специфічних 

національних правових ідеях у цій сфері. Водночас більшість 

відповідних кодифікованих актів приймалися у 80-х роках ХХ ст., після 

чого до них вносилися багаторазові зміни і доповнення, що не дозволяло 

належним чином розвинути інститут провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Суттєві зміни відбулися за останнє 

десятиліття, що було зумовлено подібними рушійними причинами, 

притаманними й для нашої держави, насамперед застарілість 

законодавства та його невідповідність реаліям сьогодення. Слід 
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констатувати, що на сьогодні Україна поряд із Грузією [156] 

залишаються пострадянськими країнами, основні законодавчі акти про 

проступки яких були прийнятті до проголошення національних 

суверенітетів. Крім того, дещо пізніше прийнятий Кодекс Киргизької 

Республіки про адміністративну відповідальність [157] фактично дублює 

низку положень Основ законодавства СРСР і союзних республік про 

адміністративні правопорушення, 1988 р., так само як і КУпАП. 

Наведені приклади є виключеннями, оскільки всі інші держави 

СНД у різний період оновили головні адміністративно-деліктні закони, 

а  тому Україні слід у повній мірі виконувати свої міжнародні 

зобов’язання в частині адаптації правової системи до законодавства ЄС. 

Однак, не потрібно необґрунтовано переймати та розвивати всі 

запозичені юридичні норми, які на перший погляд видаються досить 

прогресивними та необхідними. У більшості західноєвропейських країн 

здійснення провадження про проступки здійснюється у межах 

кримінального права [154, с. 179], оскільки низка адміністративних 

проступків віднесені до кримінальних проступків. Загалом же у межах 

європейського законодавства правопорушення поділяються на злочини, 

кримінальні проступки та адміністративні правопорушення. Таким 

чином, без попереднього належного врахування особливостей правової 

системи України та її складових, розвитку та функціонування механізмів 

нормотворчої та правозастосовної діяльності публічної влади не 

доцільно вносити низку змін і доповнень до чинного законодавства з 

урахуванням європейського досвіду.  

 Зразком внутрішнього права серед держав СНД, які обрали 

власний шлях розвитку є Молдова, яка у 2008 р. на зміну Кодексу про 

адміністративні правопорушення, який був побудований за принципом 

КУпАП, прийняла змістовно інший правовий акт – Кодекс про 
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правопорушення. Не враховуючи у повній мірі європейські стандарти та 

досвід сусідніх країн, протиправні діяння особи було розділено на 

правопорушення та злочини, де під першою категорією розглядають 

винне, протиправне діяння, що представляє меншу соціальну небезпеку, 

ніж злочин, та зазіхає на охоронювані законом цінності,за яке 

встановлено відповідальності за проступок [158]. Слід зробити 

висновок, що законодавцем виключено поняття «адміністративне 

правопорушення» та «проступок», послуговуючись категоріями 

«правопорушення» та «відповідальність за правопорушення», що 

складно та недоречно втілювати у життя за нашої правової системи. 

На противагу цьому Кодекс про адміністративні правопорушення 

Республіки Молдови містить низку положень, які мають актуальний 

характер, серед яких насамперед слід назвати закріпленість головних 

засад процедури притягнення особи до відповідальності, що 

безпосередньо охоплює питання обґрунтованого здійснення 

провадження у справах про проступки. Окреслено п’ять принципів, у 

тому числі:  

а) законність – визнання особи винною у вчиненні проступку має 

відбуватися на законних підставах; до правопорушника не можуть 

застосовуватися жорстокі або принижуючі гідність покарання;  

б) рівність перед законом – правопорушники рівні перед законом і 

суб’єктами адміністративно-деліктної юрисдикції, незалежно від раси, 

мови, віросповідання, соціально-економічного становища та інших 

ознак;  

в) справедливість – на особу може бути накладене адміністративне 

стягнення тільки за проступок, щодо якого доведеної її провину;  
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г) особистий характер адміністративної відповідальності – заходи 

адміністративного примусу застосовуються виключно до особи, яка 

вчинила протиправне діяння, що містить ознаки проступку; 

д) індивідуалізація адміністративної відповідальності – під час 

притягнення особи до адміністративної відповідальності враховуються 

характер і міра завданої шкоди проступком, пом’якшувальні та 

обтяжливі обставини. 

Подібний перелік принципів закріплено в Кодексі Республіки 

Таджикистан про адміністративні правопорушення, але вони більш 

широко трактовані, що дозволяє уникнути низки проблем і двозначного 

розуміння за окремими напрями правозастосування компетентними 

органами публічної влади. Згідно з цим правовим актом, законність 

додатково включає вимогу, що ніхто не може бути підданий стягненню і 

заходам забезпечення провадження у справі про проступок без рішення 

суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції. Дотримання вимог 

законодавства під час провадження у справі про проступок, 

застосування заходів адміністративного примусу за вчинення 

правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку 

вищестоящих державних органів і посадових осіб та прокурорським 

наглядом [159]. Крім того, ще один принцип гуманізму передбачає, що 

особа має понести адміністративне покарання, необхідне й достатнє для 

її виправлення та попередження вчинення нових протиправних діянь. 

Кодифіковане адміністративно-деліктне законодавство Білорусі та 

Естонії також визначає загальні та спеціальні засади здійснення 

провадження у справах про проступки, де на особливу увагу 

заслуговують наступні: забезпечення захисту прав і свобод особи – 

суб’єкти публічної влади зобов’язані забезпечити захист прав, свобод і 

законних інтересів учасників адміністративного процесу, своєчасно 
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вживати заходи по задоволенню їхніх законних вимог; недоторканість 

особи – жодна людина не може бути затримана за вчинення проступку 

за відсутності законних підстав; повага честі і гідності особи, ділової 

репутації – під час ведення адміністративного процесу забороняються дії 

і рішення, що принижують честь і гідність особи, порочать ділову 

репутацію або створюють небезпеку для життя і здоров’я учасників 

відповідного провадження [160]; обов’язковість провадження у справі 

про проступок – у разі виявлення ознак проступку суб’єкт, що здійснює 

розгляд адміністративної справи у позасудовому порядку, зобов’язаний 

почати і реалізувати провадження, якщо діяння не є малозначним або 

відсутні інші належні обставини [161].  

З урахуванням зазначеного констатуємо, що пріоритетною метою 

перейняття позитивного зарубіжного досвіду у сфері провадження в 

справах про проступки має бути не формальне запозичення окремих 

процесуальних норм. Важливим є з’ясування і включення до КУпАП 

сукупності засад діяльності суб’єктів адміністративної юрисдикції та 

процедури притягнення винних осіб до відповідальності, побудованих з 

урахуванням забезпечення належних умов реалізації та захисту особи у 

разі застосування до неї заходів адміністративного примусу, а також 

високої дієвості  адміністративно-деліктного законодавства. Лише за 

таких умов здійснення провадження у справах про проступки у повній 

мірі відповідатиме запитам українського суспільства щодо 

попередження та протидії деліктам. На сьогодні це особливо важливо 

для сфери публічної боротьби з корупцією, проступками посадових і 

службових осіб, низки інших видів адміністративних правопорушень. 

Проведений аналіз положень Кодексу Республіки Молдови про 

правопорушення дозволяє констатувати, що поряд з іншим питання 

притягнення до адміністративної відповідальності мають певний зв’язок 
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із західноєвропейським розумінням проступку з частині часткового 

злиття його із ознаками злочину. Про це свідчить норма, згідно з якою 

провадження про правопорушення здійснюється на загальних 

принципах права, на основі національного законодавства, зокрема 

Кримінально-процесуального кодексу Республіки Молдови. Крім того, 

низка статей Кодексу Республіки Молдови про правопорушення 

побудовані у дусі кримінально-процесуального закону, зокрема щодо 

застосування так званих мір безпеки, окремих заходів забезпечення 

провадження та повноважень прокурора у відповідній сфері. Відмова 

відкриття кримінального провадження чи його закриття за відсутністю 

складу злочину є підставою порушення останнім провадження у справі 

про проступок та здійснити її розгляд. 

Судовий штраф і накладення арешту на майно відноситься до 

заходів забезпечення провадження у справах про проступки, де у 

першому випадку мова йде про грошове стягненням, що призначається 

судовою інстанцією особі за порушення, допущене в ході розгляду 

справи про адміністративне правопорушення, відповідно до ст.201 

Кримінально-процесуального кодексу Республіки Молдови. Накладення 

арешту на майно для забезпечення можливої спеціальної конфіскації та 

виконання покарання у вигляді штрафу може бути застосовано до майна 

особи, відносно якої порушена справа про правопорушення. 

З метою усунення шкідливих наслідків діяння в процесі 

провадження про проступок або попередження таких фактів до 

правопорушника можуть застосовуватися наступні заходи безпеки: 

видворення іноземців та осіб без громадянства за межі країни; знос 

несанкціонованих будівель або вирубування дерев і кущів; спеціальна 

конфіскація, що застосовуються до об’єктів, неправомірно застосованих 

у ході підготовки чи здійснення порушення закону [158]. Вважаємо, що 
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наразі не стоїть питання доповнення адміністративно-деліктного 

законодавства України кардинально іншими видами заходів 

забезпечення провадження у справах про проступки, але важливим 

є закріплення всіх їх без виключення у ст. 260 КУпАП, у тому числі 

доставлення порушника для складання протоколу про адміністративне 

правопорушення та приводу відповідного учасника судового розгляду. 

Позитивно слід охарактеризувати практику регламентації заходів 

забезпечення провадження у справах про проступки нормами Кодексу 

Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення, перелік 

яких не розпорошений між різними правовими актами, на кшталт 

КУпАП та МК України, які певною мірою між собою до цих пір не 

узгодженні. В аналізованому документі ці заходи відносяться до 

спеціальних мір, які застосовуються до юридичних осіб. Більше того, 

Казахстан на відмінну від нашої країни не переслідує мету 

євроінтеграції, однак є потужним суб’єктом міжнародного права, що 

зумовлює належного забезпечення основоположних прав і свобод 

людини.  

Ця ідея чітко визначена у положеннях відповідного 

кодифікованого акта, серед яких такі [162]: 1) на вимогу фізичної особи 

або представника юридичної особи негайно вручаються копії 

відповідних протоколів та інших матеріалів, необхідних для 

забезпечення захисту прав і законних інтересів особи, відносно якої 

застосовані заходи забезпечення провадження; 2) початком терміну 

адміністративного затримання є та година з точністю до хвилини, коли 

обмеження свободи затриманої особи стало реальне, незалежно від 

надання затриманому певного процесуального статусу або виконання 

інших формальних процедур; 3) особистий огляд і огляд речей 

здійснюється виключно посадовими особами, вичерпний перелік яких 
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закріплено у відповідній статті  головного адміністративно-деліктного 

закону країни; 4) фактичні дані мають бути визнані неприпустимими в 

якості доказів, якщо вони отримані з порушеннями вимог закону, 

зокрема шляхом позбавлення або порушення прав учасників 

провадження або недотримання інших правил адміністративно-

деліктного процесу, що вплинули або могли вплинути на достовірність 

отриманих доказів. 

Наведений перелік є доволі неповним, однак засвідчує нагальність 

запровадження відповідних змін і доповнень до КУпАП, оскільки 

конкретизація окремих процесуальних заходів може суттєво позитивно 

вплинути на забезпечення прав і свобод усіх учасників провадження у 

справі про проступок. Натомість кодифікований адміністративно-

деліктний закон України пронизаний значною кількістю норм 

матеріального і процесуального характеру, що неналежним чином 

гарантують реалізацію та захист приватних інтересів під час взаємодії із 

суб’єктами владних повноважень з питань притягнення особи до 

адміністративної відповідальності. 

На особливу увагу заслуговує аналіз положень Процесуально-

виконавчого кодексу Республіки Білорусь про адміністративні 

правопорушення та Деліктно-процесуального кодексу Естонської 

Республіки, факт існування яких вже є обґрунтованою підставою 

вітчизняного законодавця прискіпливо розглянути можливість 

ухвалення подібного нормативно-правового акта. Наведена позиція 

зумовлена тим, що поряд із доцільністю прийняття концептуально 

нового КУпАП, який відбиває реальний рівень сучасних суспільних 

відносин і правових положень щодо процедури притягнення особи до 

адміністративної відповідальності з урахуванням міжнародних 

стандартів з прав людини та засад діяльності суб’єктів адміністративної 
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юрисдикції, необхідно втілити у життя законодавчий акт, що 

регламентує всі процесуальні питання здійснення провадження у 

справах про проступки. Ці країни входять до складу ЄС та СНД, однак  

реалізують спільний підхід в частині врегулювання процедури 

притягнення особи до адміністративної відповідальності чи її 

виправдання, спираючись на якісно інші правові положення, що 

уніфікують підходи з окресленої проблематики, не зважаючи на вид 

проступку чи органу (посадової особи), яка реалізує покладені на неї 

адміністративно-юрисдикційні повноваження. 

Особливість змісту Деліктно-процесуального кодексу Естонської 

Республіки полягає в тому, що у ньому поєднано простота та ясність 

його положень з одночасним врегулюванням головних аспектів розгляду 

і  вирішення справ про проступки, окремі з яких будуть корисними для 

перейняття нашою країною, у тому числі наступне [161]: 

1) окреслено керівні засади провадження відповідної діяльності, 

у тому числі: принцип обов’язковості провадження у справі про 

проступок; презумпція невинуватості; забезпечення прав учасників 

адміністративно-деліктного процесу; повага людської гідності; 

компенсація шкоди, завданої протиправним діянням; 

2) залежно від компетентних суб’єктів адміністративно-деліктної 

юрисдикції порядок здійснення відповідних проваджень розподілено на 

дві складові: провадження, що здійснюються в позасудовому порядку, 

серед яких органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування; провадження, що здійснюються у судовому порядку. 

Крім того, врегульовано процесуальні права і обов’язки посадових осіб, 

які здійснюють представництво органів публічної влади, що здійснюють 

провадження у справі про проступок; 
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 3) по клопотанню особи, відносно якої здійснюється 

провадження, розгляд справи про проступок може вестися за місцем 

його проживання або знаходження, а також за місцем реєстрації 

транспортного засобу. У разі початку розгляду відповідної справи та 

зміни місця проживання або знаходження зазначеної особи, розгляд 

може вестися за новим місцем; 

4) закріплено розширений опис процесуального статусу всіх 

учасників провадження у справах про проступки, зокрема захисника, 

експерта, перекладача та ін.; 

5) передбачено здійснення додаткових процесуальних заходів, 

зумовленого юридичного складу деяких видів проступків, у тому числі 

дактилоскопування особи, відносно якої ведеться провадження, взяття у 

нього проби ДНК; витребування даних від підприємців у сфері 

електронного зв’язку; 

6) значна увага приділена доказам і доказуванню під час 

здійснення провадження у справах про проступки, де особливий акцент 

зміщений на: а) спеціальних джерелах доказування, таких як відомості з 

державних реєстрів, покази посадових осіб, яка здійснюють 

адміністративні провадження в позасудовому порядку; б) забороні та 

обмеженнях під час збирання та надання доказів; 

7) зазначено вичерпний перелік процесуальних документів під час 

здійснення провадження у справах про проступки: протокол про 

проступок, протокол процесуальної дії, постанова і рішення установи, 

що веде провадження в позасудовому порядку; судового засідання, 

рішення суду; 

8) відокремленими розділами та підрозділами, які містять низку 

статей, визначено порядок здійснення провадження в судовому та 

позасудовому порядку; оскарження дій суб’єктів владних повноважень, 
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які ведуть провадження в позасудовому порядку; організація ведення 

діловодства в позасудовому порядку, насамперед функціонування 

інформаційної системи по опрацюванню електронних досьє. 

Переважна більшість норм Процесуально-виконавчого кодексу 

Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення у значній мірі 

повторює основні положення аналізованого вище кодифікованого акту. 

Разом із тим, судовому порядку розгляду і вирішення справи про 

проступки приділено значно менше уваги, однак значно краще розкрито 

питання підготовки справи до розгляду [160], чого явно не вистачає 

КУпАП. Отже, наведені положення адміністративного деліктного 

законодавства Естонії та Білорусі відсутні або неналежним чином 

викладені в КУпАП, тому важливим у подальшому є проведення їхнього 

ґрунтовного теоретико-правового аналізу з метою напрацювання 

оптимальної позиції щодо внесення змін і доповнень до вітчизняного 

правового поля. На наш погляд, дані норми у тій чи іншій мірі мають 

бути враховані законодавцем України, оскільки за допомогою ним 

розширяться межі забезпечення прав і свобод учасників справи про 

проступки, а також поліпшиться правозастосовна практика 

компетентних суб’єктів адміністративної юрисдикції за рахунок 

конкретизації певних важливих юридичних норм. 

На відмінну від колишніх радянських країн у переважній 

більшості держав-членів ЄС сформувався інший підхід до законодавчого 

закріплення процесуальних аспектів та подібних питань щодо 

здійснення провадження у справах про проступки. По-перше, не небула 

поширення кодифікація адміністративного деліктного законодавства, в 

абсолютній кількості випадків прийнято окремі головні законодавчі 

акти, які доповнюються низкою допоміжних документів. По-друге, 

принципи кваліфікації та визначення ознак адміністративного і 
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кримінального правопорушень тісно переплетені, що зумовлює 

одночасне застосування відповідного законодавства. По-третє, кожна 

держава ЄС на власний розсуд нормативно врегульовує засади 

здійснення провадження у справах про проступки, однак обов’язковим є 

дотримання міжнародного європейського законодавства у цій сфері. 

Натомість корисним буде проаналізувати окремі нормативні акти цих 

країн, з метою визначення правових положень, що сприятиме розвитку 

вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства. 

Акцентуємо увагу переважно на тих законодавчих положеннях, які 

на наш погляд, потенційно можуть бути реалізовані у правовій системі 

України. З цієї позиції слід вказати Закон Республіки Сербія «Про 

проступки», відповідно до якому компетентний суб’єкт владних 

повноважень може закрити так зване «проступкове провадження» проти 

особи, яка вчинила проступок, за який встановлено штраф, якщо вона 

добровільно до відкриття справи виправила протиправний стан чи 

відшкодувала завдану нею шкоду. Крім того, низка статей присвячена 

вирішенню питань щодо витрат на здійснення відповідного 

провадження, процедури розгляду майново-правової заяви, взяття особи 

на поруки, під якою розуміють заставу грошей, іншого рухомого чи 

нерухомого майна, яке звертається у власність держави у разі  втечі 

обвинуваченого у вчиненні проступку [163]. Взяття особи на поруки є 

інститутом кримінального права, тому запровадження цією норми до 

КУпАП слід визнати недоречним. Подібне місце відводиться також 

очній ставці, яка врегульовується ст. 179 Закону Республіки Сербія «Про 

проступки».  

Загалом аспекти оптимізації економічних і людських публічних 

ресурсів під час розгляду та вирішення справ про проступки притаманні 

для більшості європейських країн з використанням низки організаційно-
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правових і процесуальних засобів. Так, ведення швидкого провадження 

за Законом Республіки Словенія «Про проступки» [164] є звичайною 

практикою, окрім певних виключень, передбачених ст. 52 наведеного 

законодавчого акта. Серед них розгляд справ у судовому порядку, 

вчинення проступку щодо неповнолітньої особи, якщо протиправних 

діянням завдано матеріального збитку тощо. На порушника, який визнає 

свою провину та компенсує завданні збитки, накладається мінімальне 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу.  

Спрощене або квитанційне провадження відповідно до Закону 

Чеської Республіки «Про проступки» [165] також передбачає накладення 

на правопорушника штрафу, який вчиним нетяжкий проступок, визнав 

свою провину і погодився сплатити відповідну суму до державного чи 

місцевого бюджету. Дана особа позбавляється права подавати апеляцію 

щодо накладеного адміністративного стягнення.  

За об’єктивної можливості відповідні суди чи адміністративні 

органи застосовують принцип раціональності здійснення процесуальних 

дій також щодо доказування у справах про проступки. Згідно з 

положеннями § 77а. Закону Федеративної Республіки Німеччина «Про 

порушення порядку» можлива спрощена форма прийняття доказів, а 

саме:а) допит свідка, експерта та інших учасників провадження може 

бути замінений оголошенням змісту протоколів про допит, а також 

офіційними документами, які містять належне їм письмове 

висловлювання; б) пояснення посадових осіб стосовно службових дій, 

розслідувань та рішень можуть бути зачитані без їхньої особистої 

присутності; в) суд може отримати пояснення посадових осіб за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, після чого 

оголосити про найважливіший зміст у засіданні з розгляду справи по 

суті [166]. 
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За ст. 177 Закон Республіки Сербія «Про проступки» передбачено 

письмовий захист, якщо суб’єкт адміністративно-деліктної юрисдикції 

дійде висновку, що безпосереднє усне заслуховування не потрібне з 

огляду на значення проступку та наявні дані, він може запросити 

обвинуваченого дати свідчення на свій захист у письмовій формі. 

У такому разі останній може здійснити захист письмово, особисто 

з’явитися чи бути заслуханим усно [163]. Отже, у вказаний спосіб 

суттєво скорочуються строки розгляду справи та зменшується 

навантаження на суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності. 

Вони можуть реалізувати вивільнений робочий час на складніші у 

кваліфікації та доказуванні проступки, що успішно реалізується в 

розвинутих країнах європейського континенту. 

Закон Республіки Болгарія «Про адміністративні порушення та 

покарання» [167] має лаконічний вираз, в якому коротко окреслено лише 

найголовніші засади здійснення провадження у справах про проступки. 

Він привертає увагу своєю ґрунтовною регламентацією питань щодо 

акта про вчинення адміністративного порушення, який є підставою 

відкриття адміністративно-карного провадження. На наш погляд, 

слушним виглядає включення до КУпАП окремих положень ст.ст. 36, 

40, 44цього законодавчого акту, які стосуються особливостей процедури 

складання зазначеного процесуального документу, порядку відповідних 

дій уповноважених посадових осіб, а також підстав і умов зупинення 

провадження у справах про проступки у передбачених випадках.  

В окремих країнах досить неординарними виглядають деякі 

підходи до забезпечувальних заходів щодо адміністративних 

проваджень, але які за певних обставин можуть позитивно реалізуватися 

в практичній площині також нашої країни. По-перше, у ст. 41 Закону 

Республіки Сербія «Про проступки» визначено, що якщо одним 
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рішенням компетентного суб’єкту владних повноважень затверджено 

здійснення декількох захисних заходів одного виду, для яких 

встановлено виконання на визначений строк, виноситься єдиний 

захисний захід, який дорівнює сумі строків окремо призначених таких 

заходів. По-друге, у ст. 112 Закону Республіки Словенія «Про 

проступки» визначено, що час адміністративного затримання 

зараховується порушнику як штраф, у таких розмірах: затримання, яке 

тривало до 12 годин розраховується як штраф розміром 20 євро; 

затримання, яке тривало більше 12 годин – 40 євро. Таким чином, 

законодавець стимулює органи адміністративно-деліктної юрисдикції 

уникати необґрунтованих випадків зловживання примусовими заходами, 

оскільки недоотримання публічних коштів у вигляді штрафних санкцій 

до місцевих бюджетів зачасти негативно відображається на подальшому 

фінансуванні насамперед муніципальних правоохоронних органів.  

Теоретико-правове дослідження, спрямованого на з’ясування 

дієвих напрямів перейняття позитивного зарубіжного досвіду у сфері 

провадження в справах про проступки, дозволяє зробити такі висновки. 

1. Головною метою перейняття позитивного зарубіжного досвіду у 

сфері провадження в справах про проступки має бути не формальне 

запозичення окремих процесуальних норм. Нагальним є з’ясування 

можливості включення до вітчизняного законодавства сукупності засад 

діяльності суб’єктів адміністративної юрисдикції та процедури 

притягнення осіб до відповідальності, побудованих з урахуванням 

забезпечення належних умов реалізації та захисту особи у разі 

застосування до неї заходів адміністративного примусу, а також високої 

дієвості адміністративно-деліктного законодавства. За наведених умов 

здійснення провадження у справах про проступки у повній мірі 
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відповідатиме запитам суспільства щодо попередження та протидії 

адміністративним правопорушенням. 

2. Переважна більшість країн СНД у різний період оновили свої 

кодифіковані адміністративно-деліктні закони, саме тому Україні слід у 

повній мірі виконувати свої міжнародні зобов’язання в частині адаптації 

правової системи до законодавства ЄС, зрештою, позбутися залишків 

радянської правової спадщини. Окреслений позитивний досвід Естонії, 

Молдови та Казахстану має стати первинною ланкою переходу нашої 

державами на новий рівень сприйняття забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина піл час взаємодії із суб’єктами владних 

повноважень. Крім того, поряд із прийняттям нового КУпАП 

безапеляційним виглядає позиція щодо запровадження окремого 

законодавчого акта, який повністю вирішить питання врегулювання 

організації та здійснення процесуальних дій у межах провадження у 

справах про проступки.  

3. У своїй більшості у державах ЄС не набула поширення 

кодифікація адміністративного деліктного законодавства, поряд із чим 

прийнято окремі керівні законодавчі акти, які доповнюються низкою 

допоміжних документів. Крім того,засади кваліфікації та характеристика 

ознак адміністративного і кримінального правопорушень тісно 

взаємопов’язані, що зумовлює одночасне застосування положень 

адміністративного деліктного та кримінального законодавства. 

Незважаючи на зазначені правові особливості, слід врахувати наведені 

вище пропозиції щодо запозичення відповідного досвіду Німеччини, 

Болгарії, Словенії, Сербії, Чехії, а також послуговуватися в окремих 

випадках практикою їхньої нормотворчості та правозастосування.  
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3.2. Систематизація законодавства щодо провадження в 

справах про проступки 

 
Результати попередніх розділів дисертаційного дослідження дають 

обґрунтовані підстави стверджувати, що з моменту проголошення 

державного суверенітету нормотворча та правозастосовна діяльність 

уповноважених суб’єктів владних повноважень з питань притягнення до 

адміністративної відповідальності певною мірою розвинулася, набула 

більш доконаних та оптимізованих форм. Мова йде про матеріальні та 

процесуальні аспекти, які видозмінювалися з урахуванням суспільно-

політичних вимог, насамперед боротьба з корупцією та іншими 

правопорушеннями, які є особливо резонними для забезпечення 

державних інтересів. Разом із тим, застарілість основ адміністративно-

деліктного законодавства до цих пір не дозволяє запровадити дійсно 

дієві юридичні механізми розгляду справ про проступки.  

З приводу цього у Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженій указом Президента України від 22.07.1998 № 810/98 

наголошено, що існуюча система публічного управління залишається в 

цілому неефективною, поєднуючи інститути, що дісталися у спадок від 

радянської доби, а також нові інститути, що сформувалися у період 

державної незалежності нашої країни. Дана конструкція є внутрішньо 

суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від громадян, 

внаслідок чого існуюче таке управління стало непереборним 

стримуючим фактором у проведенні соціально-економічних і 

політичних реформ [26]. Вже понад двадцять років наведена теза не 

втрачає своєї актуальності, що вимагає негайного вдосконалення 

матеріальних і процесуальних складових інституту притягнення до 

адміністративної відповідальності. 
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На систематизацію відповідного законодавства покладається 

головна роль щодо вирішення визначених проблем з урахуванням 

сучасного розвитку вітчизняної правової системи і актуальних 

теоретико-правових напрацювань останніх років. Вона передбачає 

комплексний процес упорядкування нормативно-правових актів, що 

регулюють конкретну сферу, та їх вдосконалення шляхом внутрішньої 

обробки з метою створення узгодженої системи законодавства. Цей 

процес має на меті надати системі законодавства з питань притягнення 

до адміністративної відповідальності такого стану, який сприятиме 

кращому розвитку суспільних відносин у рамках публічного управління. 

Систематизація дає змогу розв’язати широкий спектр завдань: подальше 

формування й розвиток законодавства; поліпшення якості нормативних 

актів шляхом усунення колізій та прогалин; оновлення правового 

матеріалу через звільнення від застарілих норм; удосконалення 

законодавства відповідно до міжнародних норм і стандартів; 

упорядкування правових актів за певними критеріями; забезпечення 

користувачів повно та достовірною правовою інформацією в доступній 

формі; підвищення рівня юридичної культури населення; забезпечення 

законності [168, с. 13-14]. 

Завданням систематизації законодавства є його упорядкування, 

визначення пріоритетних напрямів розвитку, вдосконалення процесу 

підготовки та ухвалення законів, механізму їхнього виконання. 

Оновлення законодавчої бази висуває на перший план вирішення 

завдання – формування інформаційного правового простору, що 

забезпечує інформованість всіх структур суспільства. В умовах 

активного реформування законодавства необхідне його упорядкування, 

приведення до системи та узгодження нормативного масиву. Реалізація 
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цих завдань буде сприяти підвищенню дієвості законодавства та 

всебічному регулюванню суспільних процесів[169, с. 2-3]. 

Важливість систематизації адміністративного законодавства 

зумовлює багатогранність цієї проблематики, починаючи від визначення 

необхідності упровадження в доктринальний обіг цього поняття та 

закласти підґрунтя для формулювання відповідної дефініції [170], 

закінчуючи впровадженням окремих форм такої роботи з урахуванням 

досвіду європейських країн. Однак переважна частина науковців вважає 

за доцільне з’ясовувати головні проблемні аспекти в окресленій сфері та 

пропонувати шляхи їхнього вирішення. Вони одностайні у думці, що 

розвиток системи законодавства має відбуватися на основі науково 

обґрунтованого, деталізованого та реального плану, програм, 

вироблених у тісному взаємозв’язку з цілями та завданнями державної 

політики в розрізі ключових сфер, що сприятиме поступовому 

впровадженню системно необхідних актів законодавства – кодексів. З 

метою визначення її аксіологічних засад необхідно розглядати не тільки 

презумпції, принципи, засади, але й з’ясувати фундаментальні 

характеристики моделі організації публічної адміністрації [171, с. 135]. 

До назви, структури та змісту кодифікованого акта існують дещо 

різні підходи, зокрема запропоновано в Адміністративному кодексі 

України чітко прописати загальні норми діяльності державних установ, 

які покликані контролювати різні сфери суспільного життя. В особливій 

частині – проступки, які скоюють посадові особи, та особливості 

провадження стосовно них. Отже, документ має містити кодифікацію 

норм, які регулюють діяльність владних органів і посадових осіб та їхню 

відповідальність [172, с. 4]. Поряд із цим, слід прийняти Закон України 

«Про провадження у справах щодо проступків», що сприятиме 

подальшому розвиткові законодавства України у напрямі підвищення 
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відповідальності органів публічної влади, зменшення проявів корупції та 

захисту прав і свобод людини і громадянина, виховання громадян у дусі 

поваги до закону, права та держави  [7, с. 36]. 

На сьогодні подібні погляди набирають все більшої актуальності, 

згідно з якими, слід розмежувати загальну та особливу частини 

адміністративно-деліктного закону, першу з яких присвятити 

матеріальним нормам, що визначатимуть загальні засади притягнення до 

адміністративної відповідальності, другу – юридичним нормам, які 

закріплюють види проступків залежно від їхнього об’єкта, за скоєння 

якого передбачено адміністративну відповідальність. Крім того, 

необхідно дотримуватися роздільної кодифікації матеріальних і 

процесуальних норм адміністративно-деліктного права, що має 

відбуватися паралельно, оскільки процесуальні норми дають можливість 

повною мірою застосовувати матеріальне законодавство [173, с. 77]. 

Відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні 

передбачалося систематизація адміністративного законодавства шляхом 

підготовки Адміністративного кодексу України у вигляді прийняття 

сукупності відповідних кодифікованих актів, у тому числі Кодекс про 

адміністративні проступки; Адміністративно-процесуальний кодекс; 

Адміністративно-процедурний кодекс; Кодекс загальних правил 

поведінки державних службовців, а також деякі інші кодифіковані акти. 

Нажаль, перший з наведених документів не було прийнято, що 

негативно відбивається на всій сфері публічного управління. На 

офіційному рівні зроблено спробу у вигляді запропонованого проекту 

Кодексу України про адміністративні проступки, 2004 р. До авторського 

колективу включено значна кількість вітчизняних науковців-

адміністративістів та інших фахівців, які вважали за доцільне втілити у 

життя свої теоретико-правові напрацювання у зазначеній сфері.  
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Проведений аналіз наведеного нормативно-правового акта 

дозволяє констатувати, що у ньому присутня певна кількість позитивних 

положень, які були актуальними на той момент, окремі з яких можуть 

також використовуватися під час створення нового КУпАП. На 

особливу увагу заслуговують наступні особливості законопроекту  в 

частині провадження у справах про проступки [174]:  

1) складається із загальної, спеціальної та процесуальної частин;  

2) відсутні статті, які регулюють компетенцію адміністративних 

комісій та надають повноваження суб’єктам адміністративно-деліктної 

юрисдикції;  

3) встановлено порядок розгляду справ про проступки виключно 

судовими органами;  

4) посилено конституційні гарантії законності під час провадження 

у справах про проступки, а також враховано вимоги ст. 129 Конституції 

України щодо основних засад судочинства;  

5) у зв’язку з встановленням нових видів адміністративних 

стягнень процесуальну частину доповнено новими главами, зокрема 

щодо провадження по виконанню постанови суду в частині 

адміністративного видворення, провадження по виконанню постанови 

суду про анулювання ліцензії на певний вид господарської діяльності, 

провадження по виконанню постанови суду про скасування державної 

реєстрації суб’єкта господарювання.  

Даний проект кодифікованого законодавчого акту відразу доречно 

був підданий потужній критиці науковою спільнотою. Це стосується 

формулювання поняття адміністративного проступку; аналізу 

особливостей юридичних осіб як суб’єктів адміністративної 

відповідальності; визначення обставин, які обтяжують відповідальність; 
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переліку адміністративних стягнень; підсудності адміністративних справ 

тощо [175, с. 298].   

Інші вчені у вказаному бачать певний позитив зауважуючи, що 

нормативний акт на основі переосмислення понять і категорій, розвитку 

суспільних процесів зазнав докорінних змін. З’явилося нове поняття 

адміністративного проступку, його суб’єктом передбачається також 

юридична особа, запроваджено інститут співучасті у скоєні проступку. 

Разом із тим, проект Кодексу про адміністративні проступки не вирішив 

проблеми чіткого відмежування кримінальних правопорушень від 

адміністративних. Таке розмежування лише за ознакою суспільної 

небезпеки та засобами регулювання є недостатнім. Вимоги щодо 

однорідності суспільних відносин, що визначають предмет регулювання 

адміністративного права в його правовому інституті відповідальності, не 

витримані [176, с. 80-81].  

Набагато більше зауважень щодо зазначеного законопроекту було 

висунуто спеціалістами Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України. На наше переконання, серед таких 

зауважень одне із найважливіших місць займає нагальна необхідність 

розглянути питання про доцільність виділення процесуальної частини 

проекту в окремий кодифікований законодавчий акт. Адже, за 

аналогією, подібні кодекси існують у межах кримінального, 

господарського та цивільного законодавства.  

Загалом лише щодо процесуальної частини визначено понад 

тридцять норм, які мають бути виключені, змінені чи доповнені. 

Зважаючи на викладене, зроблено висновок, що проект містить 

положення, які суперечать Конституції України та міжнародним 

договорам, ратифікованим Верховною Радою України, не узгоджені з 

іншими законами України, безпідставно вторгаються у приватно-
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правову сферу, мають чимало внутрішніх суперечностей та колізійних 

норм. Доцільно відправити на доопрацювання з поданням на повторне 

перше читання [174]. Однак, проект Кодексу про адміністративні 

проступки більше не надходив до Верховної Ради України, основний 

акцент було зміщено на  вдосконаленні КУпАП. 

Наведене засвідчує велику складність належного розвитку 

вітчизняного адміністративного деліктного законодавству, однак цей 

шлях є безальтернативним в умовах виконання нашої країною 

міжнародних зобов’язань як члена ООН та Ради Європи щодо адаптації 

законодавства до стандартів ЄС. Крім того, процеси євроінтеграції 

зумовлюють необхідність органів публічної влади створювати і 

розвивати дієві юридичні механізми забезпечення прав і свобод 

населення, зокрема під час застосовування до них заходів 

адміністративного примусу. Ключовим є нагальне узгодження положень 

нового КУпАП та інших відповідних нормативних актів, насамперед із 

Рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи № R (91) 1 від 

13.01.1991 державам-членам стосовно адміністративних санкцій та 

Рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2004)5 від 

12.05.2004 державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих 

законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, 

викладеним в Європейській конвенції з прав людини. 

Перший документ охоплює вісім основоположних принципів 

притягнення особи до адміністративної відповідальності, більшість з 

яких стосуються процесуальних питань. По-перше, дії адміністративних 

органів влади щодо неправомірних діянь потрібно вчиняти у розумні 

строки. Якщо розпочате провадження у справі про проступок, що 

передбачає застосування санкції, слід діяти залежно від фактичних 

даних із розумною швидкістю.  
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По-друге, кожне адміністративне провадження має 

забезпечуватися належної доказовою базою та завершуватися 

ухваленням процесуальним рішенням, яке учасники справи мають право 

оскаржити до спеціальних юрисдикційних органів.  

По-третє, у разі застосуванні санкцій слід керуватися такими 

загальними принципами справедливої адміністративної процедури [177]: 

а) особа, стосовно якої відкрито провадження, попередньо 

інформується щодо фактів, які їй ставляться у вину;  

б) порушник має достатньо часу для підготовки свого захисту 

залежно від складності справи та виду стягнення;  

в) суб’єкт адміністративної юрисдикції інформує відповідних осіб 

стосовно характеру доказів у справі;  

г) учасники розгляду справи про проступок мають можливість 

висловити свою думку перед оголошенням рішення про санкцію;  

д) адміністративний акт про застосування санкцій містить мотиви, 

на яких він ґрунтується. 

На базі наведених основоположних засад Рекомендацією Комітету 

Міністрів Ради Європи Rec (2004)5 від 12.05.2004 визначаються шляхи 

їхнього втілення у життя, коли відповідна законотворчість та 

адміністративна практика перевіряється на відповідність Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та Європейської конвенції 

з прав людини. Національним органам влади рекомендується 

впровадити  систематичну перевірку на відповідність цих міжнародних 

правових актів законопроектів, що можуть вплинути на права та свободи 

людини. Дотримання даної позиції зменшує ризик того, що в цьому 

законі закладено порушення конвенцій, після чого Європейський суд з 

права людини змушений буде вжити відповідних запобіжних мір [178]. 

Вимогою до діяльності суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції є 
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гарантування забезпечення прав і свобод громадян за міжнародними 

стандартами. Таким чином, побудова оновленого законодавства має 

розпочинатися з опрацювання питань дотримання у цьому процесі 

міжнародних стандартів забезпечення принципу верховенства права.  

Окремо слід зауважити на тому, що розвиток глобалізованих 

демократичних поглядів на забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина, включення їх у правову систему, відіграє вкрай важливу 

роль. Переходячи від абстрактного до конкретного слід підсумувати, що 

на сьогодні діючі норми основного адміністративно-деліктного закону 

пронизані порушеннями відповідних міжнародних стандартів, без 

усунення яких складно вести мову про адаптацію до стандартів ЄС. 

Маємо підтримати думку окремих представників експертного 

середовища у межах цієї проблематики [179], де на особливу увагу 

заслуговують наступні аспекти, які обов’язково мають враховуватися у 

подальшій нормотворчій діяльності вітчизняних органів публічної 

влади: 

1) європейській концепції адміністративної відповідальності 

притаманна позиція щодо накладення стягнень за вчинення лише 

адміністративних проступків, тоді як в КУпАП включенні також 

правопорушення у сфері кримінального, цивільного права тощо; 

2) згідно з положеннями КУпАП за вчинення низки проступків 

передбачено накладення стягнення у вигляді адміністративного арешту 

до 15 діб, громадських і виправних робіт, які у розумінні Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод відносяться до 

кримінальних правопорушень, що зумовлює застосування до них 

положень статті 6 цього міжнародного правового документу в частині 

реалізації права на справедливий суд; 
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3) Європейський суд з прав людини визначає положення ст. 277 

КУпАП такими, що порушують положення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод щодо гарантування надання 

достатнього часу і можливостей, необхідних для підготовки свого 

захисту, оскільки справи щодо низки адміністративних правопорушень 

розглядаються протягом однієї або трьох діб; 

4) законодавство України щодо гарантування права на свободу та 

особисту недоторканність, у тому числі КУпАП та Закон України «Про 

Національну поліцію»,порушує відповідні положення Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод щодо дотримання 

принципу юридичної визначеності, оскільки не встановлює чітких 

підстав затримання та доставлення особи, яка підозрюється у вчиненні 

адміністративного правопорушення; 

5) відсутність у КУпАП положень щодо здійснення провадження у 

справах про проступок у зв’язку з нововиявленими обставинами 

є порушенням принципу остаточності рішень суду, передбаченого 

положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини. 

У своїй сукупності всі запропоновані зміни та доповнення, які 

викладені нами у відповідних підрозділах дисертаційного дослідження, 

мають лягти в основу Кодексу України про провадження у справах про 

проступки. Пропонуємо орієнтовну структуру цього кодифікованого 

акта, що складається з шести розділів та29 глав, які містять у собі 

сукупність відповідних статей.   

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Глава 1. Основні 

положення. Глава 2. Завдання та принципи провадження в справах про 

проступки. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В 

СПРАВАХ ПРО ПРОСТУПКИ. Глава 3. Органи та посадові особи, 

уповноважені розглядати справи про проступки. Глава 4. Підвідомчість 

справ про проступки. Глава 5. Учасники провадження у справах про 

проступки. Глава 6. Обставини, що виключають участь у провадженні в 

справах про проступки. Глава 7. Оскарження дій чи бездіяльності 

органів і посадових осіб, уповноважені розглядати справи про 

проступки.  

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПРОСТУПКИ. 

ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ. Глава 8. Підготовка справ про проступки. 

Глава 9. Загальний порядок розгляду справ про проступки. Глава 10. 

Скорочений порядок розгляду справ про проступки. Глава 11. Збір 

доказів у справах про проступки. Глава 12. Доказування у справах про 

проступки. Глава 13. Заходи забезпечення провадження у справах про 

проступки. Глава 14. Оскарження постанови по справах про проступки. 

РОЗДІЛ 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У ПРОВАДЖЕННІ В 

СПРАВАХ ПРО ПРОСТУПКИ. Глава 15. Протокол про проступок. 

Глава 16. Протоколи процесуальних дій у справах про проступки. 

Глава 17. Постанови по справах про проступки. 

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ. 

Глава 18. Основні положення виконання адміністративних стягнень. 

Глава 19. Виконання постанови про винесення попередження. 

Глава 20. Виконання постанов про накладення штрафу. 

Глава 21. Виконання постанов про оплатне вилучення предмета. 

Глава 22. Виконання постанов про конфіскацію предметів, грошей. 

Глава 23. Виконання постанов про позбавлення спеціального права. 

Глава 24. Виконання постанов про застосування громадських робіт. 

Глава 25. Виконання постанов про застосування виправних робіт. 
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Глава 26. Виконання постанов про застосування суспільно корисних 

робіт. Глава 27. Виконання постанови про застосування 

адміністративного арешту. Глава 28. Виконання постанов в частині 

відшкодування майнової шкоди. 

РОЗДІЛ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. Глава 29. Заключні 

положення.  

Підсумовуючи, слід зауважити, по-перше, систематизація 

адміністративного деліктного законодавства України покликана 

вирішити низку питань, серед яких до основних слід віднести наступні: 

позбутися застарілого законодавства із впровадженням юридичних 

норм, які відповідають державним і суспільним потребам у сфері 

публічного управління; упорядкувати та структурувати правові акти у 

сфері притягнення до адміністративної відповідальності, досягти 

внутрішньої єдності їхніх юридичних норм; виявити та усунути 

прогалини, неточності між положеннями адміністративно-деліктного 

законодавства; покращити дієвість діяльності суб’єктів, уповноважених 

розглядати справи про проступки;розвинути і посилити правові гарантії 

забезпечення прав і свобод людини у ході застосування засобів 

адміністративного примусу. 

По-друге, розробка і впровадження нового КУпАП та 

Адміністративного процесуального кодексу України про проступки має 

відбуватися одночасно з урахуванням обома законодавчими актами 

окреслених вище міжнародних принципів забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. Їхні положення мають бути чітко виписані, 

прозорі та інформативні для створення належних умов правозастосовної 

діяльності суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції.  
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Висновки до розділу 3 

У розділі з’ясовано напрями розвитку адміністративно-правових 

засад провадження в справах про проступки за рахунок перейняття 

відповідного позитивного зарубіжного досвіду та систематизації 

адміністративно-деліктного законодавства, що дозволило зробити 

наступні висновки, викладені в окремих наукових 

публікаціях [180; 181].  

1. У частині запозичення позитивного зарубіжного досвіду у сфері 

провадження в справах про проступки особливий інтерес представляють 

деякі пострадянські держави, у  тому числі Молдова, Білорусь, 

Казахстан, та держави ЄС, Естонія, Німеччина, Сербія, Чехія. У 

першому випадку важливість досвіду полягає у з’ясуванні відповідної 

позитивної практики у рамках подібних до України правових систем. 

Західноєвропейське співтовариство є еталоном демократичних засад 

гарантування прав і свобод свого населення та гуманних підходів щодо 

застосування до них адміністративно-примусового інструментарію. У 

своїй сукупності наведені нормативні і практичні приклади у сфері 

провадження в справах про проступки дозволять визначити окремі 

шляхи розвитку відповідного законодавства, а також сприятиме 

пришвидшенню євроінтеграційних процесів у нашій країні.  

2. Процеси європейської інтеграції зумовлюють необхідність 

публічної влади України розвивати дієві юридичні механізми 

забезпечення прав і свобод населення під час застосовування до них 

заходів адміністративного примусу. Ключовим є нагальне узгодження 

положень нового КУпАП та інших відповідних нормативних актів, 

насамперед із Рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи № R (91) 

1 від 13.01.1991 державам-членам стосовно адміністративних санкцій та 

Рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2004)5 від 
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12.05.2004 державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих 

законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, 

викладеним в Європейській конвенції з прав людини. 

Розвиток глобалізованих демократичних поглядів на забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, включення їх у правову систему, 

відіграє вкрай важливу роль. Слід підсумувати, що на сьогодні діючі 

норми основного вітчизняного адміністративно-деліктного закону 

пронизані порушеннями відповідних міжнародних стандартів, без 

усунення яких складно вести мову про адаптацію до стандартів ЄС. 

3. У своїй сукупності всі запропоновані зміни та доповнення 

мають лягти в основу Кодексу України про провадження у справах про 

проступки, що складається з шести розділів та 29 глав, які містять у собі 

сукупність відповідних статей, а саме: Розділ 1. Загальні положення. 

Розділ 2. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про 

проступки. Розділ 3. Порядок розгляду справ про проступки. докази 

і доказування. Розділ 4. Процесуальні документи у провадженні в 

справах про проступки. Розділ 5. Виконання адміністративних стягнень. 

Розділ 6. Заключні положення.   
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у  здійсненні теоретичних узагальнень та 

визначенні шляхів вирішення й розвитку основних питань щодо 

адміністративно-правових засад провадження в справах про проступки. Це 

знайшло своє відображення у формі висновків, пропозицій і рекомендацій, 

зокрема таких: 

1. Визначено, що проступок є юридичним фактом, який поєднує в 

собі нормативний, фактичний і процесуальний елементи, які в 

сукупності зумовлюють виникнення адміністративно-деліктних 

правовідносин, що є підставою для притягнення до адміністративної 

відповідальності. Ознаки проступку становлять дві групи. Перші з них 

безпосередньо окреслені в законодавстві та вказують на потенційну 

протиправність певного діяння, потребують втручання відповідних 

суб’єктів публічної влади з метою визначення підстав для припинення 

антигромадських посягань і притягнення винної особи до 

адміністративної відповідальності. Друга група ознак проступку має 

більш складний характер, реалізується в його юридичному складі та 

потребує офіційного доказування за встановленою адміністративною 

процедурою. 

2. З’ясовано, що провадження в справах про проступки є складовою 

частиною адміністративно-юрисдикційного процесу, у межах якого 

компетентні суб’єкти з огляду на категорію адміністративної справи й 

підстави та в порядку, що врегульований положеннями 

адміністративного права, здійснюють низку процесуальних дій, які 

спрямовані на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення 

протиправного діяння чи відсутності ознак проступку, що виключає 

підстави для притягнення особи до адміністративної відповідальності. 



186 
 

Основні ознаки провадження в справах про проступки є такими: а) є 

складником адміністративно-юрисдикційної діяльності суб’єктів 

публічної влади; б) здійснюється визначеним колом осіб, зокрема 

суддями, посадовцями органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; в) виникає у зв’язку з вчиненням протиправного 

діяння, яке має ознаки проступку; г) часто реалізується на підставі 

первинного процесуального документа – протоколу про адміністративне 

правопорушення; ґ) передбачає здійснення формалізованих 

процесуальних дій, що реалізовані в певній послідовності з можливістю 

застосування заходів адміністративного примусу; д) результати розгляду 

справи про проступок є підставою для притягнення особи до 

адміністративної відповідальності або її виправдання. 

3. Розкрито ключові аспекти історичного становлення й розвитку 

адміністративно-правового регулювання у сфері провадження в справах 

про проступки. Запропоновано відповідну періодизацію, яка включає 

шість етапів: 1) з ХІ ст. до 1588 р.; 2) з 1588 р. до 1864 р.; 3) з 1864 р. до 

1927 р.; 4) з 1927 р. до 1996 р.; 5) з 1996 р. до 2014 р.; 6) з 2014 р. й 

дотепер. Обґрунтовано, що сучасне реформування системи публічного 

управління, введення нових видів проступків та посилення 

адміністративної відповідальності за їх вчинення зумовили якісний 

розвиток нормативно-правових актів, які врегульовують питання 

організації та здійснення провадження в справах про проступки. 

4. Здійснено класифікацію суб’єктів адміністративно-деліктної 

юрисдикції за такими критеріями: 1) за наявністю владних повноважень 

(публічні суб’єкти права, приватні суб’єкти права); 2) за місцем у 

системі органів публічної влади (судові органи, державні органи влади, 

виконавчі органи місцевого самоврядування); 3) за формою здійснення 

провадження в справах про проступки (суб’єкти, які колегіально 
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здійснюють адміністративне провадження, і суб’єкти, які одноосібно 

здійснюють адміністративне провадження); 4) за структурою 

адміністративно-деліктної юрисдикції (суб’єкти, які реалізують свої 

повноваження за територіальним принципом, та суб’єкти, які реалізують 

свої повноваження за галузевим принципом); 5) за обсягом компетенції 

щодо здійснення провадження в справах про проступки (суб’єкти, які 

уповноважені розглядати справи про один склад проступку; суб’єкти, 

які уповноважені розглядати справи про два склади проступку; суб’єкти, 

які уповноважені розглядати справи про три й більше складів 

проступку). 

5. Встановлено, що провадження в справах про проступки 

здійснюється за процесуальними стадіями, які є послідовними та логічно 

узгодженими між собою, спрямовуються на вирішення завдань, що 

передбачені статтею 245 КУпАП, а також на забезпечення охорони 

конституційних прав і свобод людини й громадянина. Серед основних 

стадій аналізованого провадження визначено такі: 1) відкриття 

провадження в справах про проступки; 2) здійснення адміністративного 

розслідування з метою встановлення всіх елементів юридичного складу 

проступку; 3) визначення виду та розміру адміністративного стягнення, 

що прямо корелюється з тяжкістю вчиненого проступку; 4) прийняття 

рішення про накладення адміністративного стягнення, що зазначається у 

відповідному процесуальному документі; 5) виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення. 

6. Обґрунтовано, що заходи забезпечення провадження в справах про 

проступки передбачають регламентовану нормами адміністративного 

законодавства сукупність адміністративно-примусових заходів, які 

здійснюються компетентними органами й посадовими особами 

публічної адміністрації, спрямовуються на припинення, фіксацію в 
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документованій формі та збір первинних доказових матеріалів щодо 

конкретного факту вчинення проступку, а також на створення належних 

умов для здійснення у встановлені процесуальні строки провадження в 

справі про проступок і виконання винесеної постанови про накладення 

стягнення. За адміністративно-примусовим впливом та з огляду на види 

прав людини й громадянина, які тимчасово обмежуються, відповідні 

забезпечувальні заходи окреслено у сфері здійснення суб’єктивних прав 

на особисту свободу, свободу пересування, права приватної власності, 

права керування транспортними засобами, права на особисту 

недоторканність, права на зайняття підприємницькою діяльністю. 

7. Надано аргументацію стосовно того, що головною метою 

перейняття позитивного закордонного досвіду у сфері провадження в 

справах про проступки має бути не формальне запозичення окремих 

процесуальних норм. Важливим є включення до вітчизняного 

законодавства сукупності засад діяльності суб’єктів адміністративної 

юрисдикції та процедури притягнення осіб до відповідальності, що 

побудовані з урахуванням забезпечення належних умов реалізації й 

захисту особи під час застосування до неї заходів адміністративного 

примусу, високої дієвості адміністративно-деліктного законодавства. За 

таких умов акцентовано на тому, що більшість країн СНД в різний 

період оновили свої кодифіковані адміністративно-деліктні закони, і цей 

приклад вартий наслідування, а також Україні необхідно належним 

чином виконувати свої міжнародні зобов’язання в частині адаптації 

правової системи до законодавства Європейського Союзу, насамперед 

позбутися залишків радянської правової спадщини. 

8. Наголошено на тому, що вітчизняне адміністративно-деліктне 

законодавство не відповідає вимогам сьогодення. Наразі єдиним 

виходом із ситуації, що склалася, є прийняття нового КУпАП та Кодексу 
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України про провадження у справах про проступки, який певною мірою 

вирішить питання врегулювання організації та здійснення 

процесуальних дій у межах провадження в справах про проступки. Тому 

систематизація адміністративного деліктного законодавства України 

покликана вирішити низку питань, а саме: а) замінити застаріле 

законодавство та впровадити юридичні норми, які відповідають 

державним і суспільним потребам у сфері публічного управління; 

б) упорядкувати та структурувати нормативно-правові акти у сфері 

притягнення до адміністративної відповідальності, досягти внутрішньої 

єдності їхніх юридичних норм; в) виявити та усунути прогалини, 

неточності й суперечності між положеннями адміністративно-деліктного 

законодавства; г) підвищити ефективність діяльності суб’єктів 

адміністративно-деліктної юрисдикції; ґ) розвинути та посилити правові 

гарантії забезпечення прав і свобод людини під час застосування засобів 

адміністративного примусу. 
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