


 

інших, – намагаються визначати систему адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу виключно з позицій матеріального 

адміністративного права, а тому процесуальні санкції та процесуальні заходи 

примусу ніяким чином не відображені у системі адміністративних санкцій та 

заходів адміністративного примусу.     Тобто такі наукові праці обмежуються 

аналізом матеріальних адміністративних санкцій; 

- в поодиноких наукових працях є намагання обґрунтувати правову 

природу санкцій, які застосовуються в межах адміністративного  судочинства, у 

зв’язку з чим пропонуються класифікації санкцій, серед яких виділяються і 

заходи процесуального примусу. Разом з тим, в таких дослідженнях вся увага 

прикута до визначення загальних особливостей, що притаманні всім санкціям, 

що застосовуються в межах адміністративного провадження, питання ж 

правової природи заходів процесуального примусу розкриваються у таких 

працях фрагментарно.  

Слід підкреслити, що в адміністративному праві відсутні праці, які 

комплексно вирішують проблему з’ясування правової природи заходів 

процесуального примусу та визначення їх місця в загальній системі 

адміністративних санкцій. Відірваність тематики праць, які присвячені 

адміністративно-правовій охороні та захисту праві осіб у сфері процесуальних 

відносин не дає в кінцевому рахунку того бажаного результату, який 

намагається досягнути адміністративне законодавство в цілому, а саме, 

забезпечити справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у 

сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. Дисертаційна робота О.В. Лавренчук як раз і є 

таким комплексним дослідженням, в якому поступово розкриваються зміст 

поняття «заходи процесуального примусу», визначаються ознаки і їх місце в 

загальній системі адміністративних санкцій.  

Дисертаційне дослідження О.В. Лавренчук здійснювалось згідно з планами 

наукових досліджень Запорізького національного університету на 2015–2019 

рр., комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення 



 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження основних напрямків реформування 

законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0111U008532). Тема дисертації відповідає Основним науковим 

напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій з 

юридичних спеціальностей, затвердженим рішенням Президії НАПрН України 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11.  

Дисертаційне дослідження О.В. Лавренчук є затребуваним як наукою 

адміністративного права і процесу, так і потребами правотворчої і 

правозастосовної діяльності, спрямованої на підвищення ефективності 

адміністративного судочинства.       

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Високий ступінь 

обґрунтованості результатів дослідження зумовлено досить раціональною та 

внутрішньо узгодженою структурою дисертації. Загальна структура роботи в 

цілому є логічною, послідовною, раціональною, обґрунтованою предметом, 

метою та завданнями дослідження, що дозволяє послідовно розглянути всі 

проблеми, визначені автором. Структурно дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків і списку 

використаних джерел.  

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел з 

теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, 

цивільного процесуального, кримінального і кримінального процесуального 

права.  

Обґрунтованість теоретичних положень, рекомендацій щодо подальшого 

наукового розроблення теми, достовірність результатів дослідження 

забезпечено використанням сукупності загальнонаукових (діалектичний, 



 

формально-юридичний, історичний, логіко-семантичний, системний аналіз 

тощо) і спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правовий тощо) 

методів, які використовуються в юридичних дослідженнях. Все це дозволило 

здобувачеві сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та 

рекомендацій.  

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим теоретичним і 

науково-методологічним рівнем вирішення поставлених завдань. Чітко 

виражений теоретичний підхід, зокрема, вдало розроблені дефініції, 

класифікації і критерії дозволили автору аргументовано визначити власну 

позицію щодо багатьох дискусійних проблем з питань визначення заходів 

процесуального примусу у системі адміністративних санкцій.    

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Положення дисертації ґрунтуються на 

об’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими 

та базуються на теоретичних судженнях автора і матеріалах практики.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням заходів процесуального примусу, які закріплені в 

положеннях КАС України. 

Дисертантом проаналізовано значний масив спеціальної наукової 

правової літератури, присвяченої проблемним питанням інституту 

адміністративних санкцій, адміністративного примусу, заходам процесуального 

примусу та іншим важливим напрямам сучасної науки адміністративного 

процесуального права.  

Результати дисертаційного дослідження становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути використані: у науково-

дослідній діяльності – у процесі розроблення теоретичних і прикладних 

проблем адміністративного права, а також спеціальних положень 

адміністративного процесуального права; у нормотворчій діяльності – у процесі 

вдосконалення адміністративного законодавства, яке передбачає 

адміністративні санкції, заходи адміністративного примусу та заходи 



 

процесуального примусу; у правозастосовній діяльності – для покращення 

діяльності владних суб’єктів, які вповноважені застосовувати адміністративні 

санкції, заходи адміністративного примусу та заходи процесуального примусу; 

у навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес» і 

«Адміністративне судочинство».  

Заслуговують на увагу та підтримку наступні положення дисертації, 

зокрема: 

– визначені та піддані критичному аналізу основні та додаткові наукові 

підходи до визначення поняття «санкція», які сформувалися в доктрині 

адміністративного права (підрозділ 1.1). Зокрема, з’ясовано, що основні 

підходи до визначення поняття «санкції» полягають у наступному: 1) санкція 

розглядається як елемент структури норми адміністративного права, який 

розглядається у нерозривному зв’язку з іншими її елементами – гіпотезою та 

диспозицією; 2) санкція розглядається як захід адміністративно-правового 

впливу на осіб з метою забезпечення їхньої правомірної поведінки. До 

додаткових підходів здобувач відносить наступні: а) санкція – це елемент 

структури норми адміністративного права, який передбачає заходи негативного 

впливу на осіб, що порушили норму права; б) санкція – це елемент структури 

норми адміністративного права, який передбачає як заходи негативного впливу, 

так і заходи заохочення; в) санкція – це негативні наслідки порушення 

адміністративно-правової норми, які настають у результаті застосовування 

заходів державного примусу; г) санкція – це негативні наслідки порушення 

адміністративно-правової норми у вигляді юридичної відповідальності; 

– на підставі аналізу класифікацій адміністративних санкцій, що 

представлені в науковій літературі, здобувач робить висновок, що в теорії 

адміністративного права окремо слід виділяти систему матеріальних, 

процедурних і процесуальних санкцій, враховуючи при цьому специфіку 

правовідносин, в яких ці санкції реалізуються, тобто реалізуються вони у сфері 

публічного управління, публічно-сервісній чи правоохоронній сферах 

(підрозділ 1.3); 



 

– запропоновано цікаві думки та аргументація щодо вживання в науковій 

літературі термінів «адміністративна санкція» та «заходи адміністративного 

примус» (підрозділ 2.1). Зокрема, автор висновок, що відсутність у науковій 

літературі комплексних праць, присвячених визначенню та системі 

адміністративних санкцій, завжди компенсувалась наявністю численних 

концепцій щодо визначення поняття «адміністративний примус» та стосовно 

системи заходів адміністративного примусу. У теорії адміністративного права, 

на думку здобувача, відбувся штучний поділ змістового наповнення понять 

«адміністративні санкції» та «заходи адміністративного примусу». Термін 

«адміністративні санкції» використовувався для характеристики структури 

адміністративно-правової норми та заходів адміністративної відповідальності, 

тоді як терміном «заходи адміністративного примусу» охоплювався весь спектр 

негативного впливу адміністративного права на суспільні відносини. А, у 

зв’язку з тим, що, по-перше, заходи адміністративного примусу включали у 

свій зміст адміністративні санкції, по-друге, традиційні класифікації заходів 

адміністративного примусу розпорошували адміністративні санкції по 

декількох класифікаційних групах, відпадала необхідність дослідження 

адміністративних санкцій як виду адміністративного примусу. Дослідники, як 

правило, зосереджували свою увагу на характеристиці окремих груп заходів 

адміністративного примусу (наприклад, адміністративних стягнень, заходів 

адміністративного попередження та ін.); 

– піддано критичному аналізу запропоновані в юридичній літературі 

наукові підходи щодо вирішення проблеми відсутності у класифікаціях заходів 

адміністративного примусу заходів процесуального примусу (підрозділ 2.2). На 

думку здобувача, цю теоретичну проблему в науковій літературі пропонується 

вирішувати двома способами: 1) визнання процесуально-забезпечувальних 

заходів одним із видів заходів адміністративного припинення, що дозволяє 

зберегти уявлення про адміністративний процес, які склалися ще за радянських 

часів; 2) доповнити систему заходів адміністративного примусу окремою 

групою процесуально-забезпечувальних заходів. Здобувач, по-перше, доводить, 

що термін «заходи процесуального примусу», який використовується в КАС 



 

України, не збігається за змістом із терміном «процесуально-забезпечувальні 

заходи», який пропонується у науковій літературі, коли йдеться про 

класифікацію заходів адміністративного примусу, по-друге, робить висновок, 

що традиційна класифікація заходів адміністративного примусу втратила своє 

методологічне значення та потребує перегляду з урахуванням сучасних 

тенденцій в адміністративному процесуальному законодавстві України; 

– на підставі аналізу думок, викладених у науковій літературі, а також на 

підставі порівняльної характеристики однорідних за змістом понять здобувач 

пропонує визначення адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу (підрозділ 3.2). Так, адміністративні санкції визначаються як 

передбачені адміністративним законодавством негативні наслідки, які, по-

перше, застосовуються за порушення вимог диспозиції адміністративно-

правової норми, по-друге, мають персоніфікований характер, по-третє, у разі 

застосування мають дві основні мети – регулюють суспільні відносини (як 

елемент структури адміністративно-правової норми) та охороняють суспільні 

відносини (як засіб адміністративно-правового впливу). Заходи 

адміністративного примусу визначаються як передбачена нормами 

адміністративного права система заходів морального, матеріального та 

фізичного впливу на свідомість і поведінку особи, які, по-перше, 

застосовуються до осіб, що вчинили чи скоюють протиправне діяння, з метою 

припинення протиправного діяння, виховання порушника та притягнення його 

до відповідальності, по-друге, застосовуються до законослухняних осіб у 

випадках, передбачених національним законодавством, з метою запобігання 

протиправним діянням та можливим негативним наслідникам надзвичайних 

ситуацій, а також з метою забезпечення провадження по адміністративній 

справі;   

– з’ясовано критерії класифікації заходів процесуального примусу, які 

дозволяють розкрити їх неоднорідність та багатоцільову спрямованість, що 

розкриває перспективи подальшого розвитку в межах науки адміністративного 

права «концепції процесуальної відповідальності», а також більш предметного 

дослідження заходів процесуального припинення, заходів процесуального 



 

змушування до виконання процесуальних обов’язків та заходів процесуальної 

відповідальності (підрозділ 3.4). Зокрема, здобувач пропонує класифікувати 

заходи процесуального примусу за їх основною цільовою спрямованістю на 

заходи процесуального припинення, заходи процесуального змушування до 

виконання процесуальних обов’язків та заходи процесуальної відповідальності.  

У результаті проведеного дисертаційного дослідження автором  

сформульовано ряд висновків, спрямованих на удосконалення теоретико-

правового розуміння заходів процесуального примусу та практики їх 

застосування,  а також на вдосконалення адміністративного процесуального 

законодавства у зазначеній сфері.  

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертації викладено у 5 наукових статтях, із 

них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 1 

стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.  

В цілому високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, слід 

відмітити низку зауважень та недоліків.  

1. У всіх розділах дисертаційного дослідження є підрозділи, які 

присвячені розвитку наукової думки про адміністративні санкції, заходи 

адміністративного примусу та заходи процесуального примусу (підрозділи 

1.1, 2.1 і 3.1). Наскільки з методологічної точки зору був обумовлений такий 

підхід до викладу матеріалу?  

Вважаємо, що всі окреслені вище питання слід було викласти в межах 

одного підрозділу дисертації, адже всі вони безпосередньо пов’язані із 

розвитком наукової думки про правові явища, які є важливими для розкриття 

теми дослідження.   



 

2. Констатуючи у підрозділах 1.1 і 1.3 дисертації факт, що в науці 

представлені чисельні концепції та підходи до визначення поняття «санкції», 

здобувач приєднується до думки тих науковців, які стверджують, що санкція 

завжди пов’язана із порушенням норми права.  

Разом з тим, цей висновок потребує додаткової аргументації з боку 

здобувача, адже важливо не тільки погодитись з висловленою вже кимось 

думкою, а й обґрунтувати її своїми доводами та аргументами. 

3. Частина 1 ст. 145 КАС України закріплює перелік заходів 

процесуального примусу, які застосовуються адміністративним судом у 

випадку порушення учасниками адміністративного судочинства 

адміністративних процесуальних норм. В дисертації здобувач, по-перше, 

пропонує класифікацію цих заходів примусу, по-друге, розкриває їх зміст та 

особливості реалізації. Разом з тим, здобувач в дисертації оперує виключно тим 

переліком заходів процесуального примусу, які запропонував законодавець.  

До здобувача, як до особи, що є спеціалістом у окресленій сфері, виникає 

наступне запитання: «Чи є перспективи перегляду та доповнення 

запропонованого у ч. 1 ст. 145 КАС України переліку  заходів процесуального 

примусу?».        

4. У підрозділі 3.4 дисертації здобувач акцентує увагу на тому, що однією 

із особливостей застосовування заходів процесуального примусу є те, що ці 

заходи можуть застосовуватись судами першої, апеляційної та касаційної 

інстанцій. Разом з тим, в дисертації не розкривається специфіка застосування 

заходів процесуального примусу в апеляційній та касаційній інстанціях.  

5. Враховуючи, по-перше, євроінтеграційні прагнення України, а, по-

друге, реальні кроки нашої держави щодо виваженої адаптації національного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу, бажано було б в 

дисертації більше уваги приділити зарубіжному досвіду та окремим 

підрозділом визначити особливості адміністративно-правового забезпечення 

порядку застосування заходів процесуального примусу в країнах світу.  

Проте вказані недоліки не впливають на загалом позитивну оцінку 

дисертації.  
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