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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
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 
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 
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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 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: 
– 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; 
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– 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 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. 

Емпіричну базу дисертації становить узагальнення практики діяльності 
компетентних суб’єктів публічної адміністрації щодо оформлення процесуальних 
документів за фактом вчинення проступків, здійснення провадження в справах 
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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; 

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 



5 

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; 

− 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 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. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 221 сторінку, у тому числі 
основного тексту – 175 сторінок. Список використаних джерел налічує 
181 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначається її зв’язок 

із науковими програмами, планами й темами, мета та задачі, об’єкт і предмет, 
методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 
одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів і 
публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика провадження в справах 
про проступки» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та зміст проступку» сформульовано 
поняття проступку, визначено його ключові особливості, де йдеться про 
юридичний факт, що включає конкретні та логічно поєднані між собою 
елементи, які у своїй сукупності зумовлюють виникнення певного виду 
правовідносин у частині визначення підстав та умов притягнення до 
адміністративної відповідальності. З’ясовано, що нормативний елемент 
проступку закріплений у нормах адміністративно-деліктного законодавства та 
передбачає наявність відповідальності за вчинення протиправного діяння. 
Фактичний елемент проступку стосується безпосереднього факту вчинення 
протиправного діяння, яке містить ознаки проступку. Процесуальний елемент 
полягає в первинному закріпленні органами публічної влади та посадовими 
особами факту вчинення протиправного діяння в процесуальних документах. 

Охарактеризовано групи ознак проступку, перші з яких вказують на 
потенційну протиправність діяння, потребують втручання компетентних 
суб’єктів із метою визначення підстав для притягнення особи до 
адміністративної відповідальності. Друга група ознак реалізується в 
юридичному складі проступку, вимагає надання й дослідження сукупності 
належних і допустимих доказів за встановленою процедурою. 

Обґрунтовується доцільність віднесення до процесуальної підстави 
притягнення до адміністративної відповідальності наявності не лише акта про 
накладення адміністративного стягнення, а й складеного протоколу про 
адміністративне правопорушення, який відіграє важливу роль у провадженні в 
справах про проступки. У низці правопорушень складення цього документа вже 
є доконаним фактом доведення провини особи, в інших випадках – проміжним 
етапом наміру адміністративно-юрисдикційної інстанції застосувати конкретні 
адміністративні стягнення. 

У підрозділі 1.2 «Сутність та характерні риси провадження в справах про 
проступки» констатовано, що між вчиненням правопорушення та 
притягненням особи до адміністративної відповідальності в більшості випадків 
проходить досить тривалий проміжок часу. Зумовлено це тим, що суб’єктам 
публічної адміністрації або судді необхідно вирішити низку процедурних 
питань, які спрямовуються на доведення провини індивіда. У підсумку 
провідна роль належить провадженням у справах про проступки, у межах яких 
формалізовані ознаки протиправного діяння об’єктивуються в конкретних 
юридичних наслідках – накладенні на правопорушника стягнення. 
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Визначено сутність і зміст провадження в справах про проступки як 
складової частини адміністративно-юрисдикційного процесу, у межах якого 
відповідні владні суб’єкти реалізують сукупність процесуальних дій, що 
спрямовані на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення 
протиправного діяння або відсутності ознак проступку, що виключає підстави 
для притягнення до адміністративної відповідальності. Виокремлено основні 
риси провадження в справах про проступки, притаманні сучасному стану 
правового забезпечення функціонування інституту адміністративної 
відповідальності. 

Здійснено класифікацію провадження в справах про проступки залежно від 
обсягу процесуальних повноважень суб’єктів публічної адміністрації, зокрема: 
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 певними 
процесуальними особливостями. 

На підставі аналізу відповідних теоретико-правових положень наголошено 
на особливостях взаємозалежності провадження в справах про проступки та 
адміністративного процесу. Надається обґрунтування щодо адміністративно-
юрисдикційного процесу, за якого в межах розгляду справ про проступки 
суб’єкти владних повноважень 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 або відсутності 
ознак проступку, що виключає підстави для притягнення особи до 
адміністративної відповідальності. 

У підрозділі 1.3 «Ґенеза адміністративно-правового регулювання у сфері 
провадження в справах про проступки» проведено періодизацію становлення 
та розвитку адміністративного законодавства України з питань здійснення 
провадження в справах про проступки, що включає шість історичних часових 
проміжків. Перший період (з ХІ ст. до 1588 р.) характеризується зародженням 
процесуального права й основ судового розгляду справ про проступки на базі 
звичаєвого права, які із часом трансформувалися у відносно розвинений 
юридичний механізм притягнення до адміністративної відповідальності. 
Другий період (з 1588 р. до 1864 р.) зумовлений тим, що перебування 
українських земель у складі різних держав позначилося на особливостях 
нормативного закріплення здійснення провадження в справах про проступки з 
огляду на польське, литовське та російське законодавство. За третього періоду 
(з 1864 р. до 1927 р.) на законодавчому рівні здійснено чітку регламентацію 
всіх процесуальних дій і правового статусу учасників розгляду, що сприяла 
належному вирішенню відповідних справ по суті. Четвертий період (з 1927 р. 
до 1996 р.) позначений стрімким розвитком адміністративно-деліктного 
законодавства, що сприяв кодифікації цієї юридичної сфери. У п’ятому періоді 
(з 1996 р. до 2014 р.) втілено в життя потужний масив адміністративно-
деліктного законодавства, де поряд із КУпАП існує низка інших нормативно-
правових актів, які врегульовують питання організації та здійснення 
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провадження в справах про проступки. Шостий період (з 2014 р. й дотепер) 
характеризується реформуванням системи публічного управління, 
виокремленням певних нових видів проступків і посиленням адміністративної 
відповідальності за їх вчинення, що зумовлює подальший розвиток 
адміністративно-деліктного законодавства. 

Розділ 2 «Організаційно-правові та процесуальні аспекти провадження 
в справах про проступки» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Система та правовий статус суб’єктів, уповноважених 
розглядати справи про проступки» охарактеризовано повноваження суб’єктів 
адміністративно-юрисдикційної діяльності, зокрема адміністративних комісій 
при виконавчих органах місцевого самоврядування, виконавчих комітетів 
сільських, селищних і міських рад, судів, органів Національної поліції України, 
інших органів і посадових осіб, які уповноважені законом на виконання 
відповідних функцій. Окреслено категорії справ про проступки, які 
розглядаються органами місцевого самоврядування. 

Аргументується позиція про застарілість вітчизняного адміністративно-
деліктного законодавства, зокрема, у частині діяльності зазначених 
адміністративних комісій. Тому важливе значення має прийняття нового 
відповідного положення, яке врахує сучасний стан законодавства та теоретичні 
напрацювання з питань проблематики сутності й змісту проступків, 
процедурних аспектів притягнення до адміністративної відповідальності тощо. 

Наголошено на особливому місці судової інстанції у сфері застосування 
адміністративно-деліктного законодавства, що зумовлюється такими 
особливостями: урахуванням високих морально-етичних, ділових і професійних 
якостей під час призначення суддів на посади різних рівнів; виключною 
компетенцією щодо розгляду низки видів юридичних спорів; ухваленням 
рішень в адміністративних справах іменем України; особистою 
недоторканністю та незалежністю суддів у прийнятті рішень, що є запорукою 
справедливого судового процесу. Охарактеризовано відповідні повноваження 
районних, районних у містах, міських і міськрайонних судів, місцевих 
адміністративних та господарських судів, апеляційних судів, Верховного Суду 
України. 

Вказано на значну кількість органів виконавчої влади, які мають право 
розглядати справи про проступки, у зв’язку із чим їх згруповано відповідно до 
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», зокрема: 
міністерства, державні агентства, державні служби, державні інспекції. 
З’ясовано місце інших державних суб’єктів в аналізованій сфері, серед яких – 
національні комісії, державні органи зі спеціальним статусом, юридичні особи 
публічного права. Акцентовано увагу на тому, що певні суб’єкти приватного 
права також уповноважені здійснювати провадження в справах про проступки, 
насамперед некомерційні самоврядні організації та окремі службові особи в 
транспортній сфері. З огляду на наведене систематизовано суб’єктів 
адміністративно-деліктної юрисдикції, проведено їх класифікацію за 
індивідуальними та процесуальними критеріями. 
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У підрозділі 2.2 «Стадії провадження в справах про проступки» 
підкреслюється, що провадження в справах про проступки передбачає 
сукупність процесуальних дій, які чітко й послідовно здійснюються суб’єктами 
адміністративно-деліктної юрисдикції та закріплені в нормах КУпАП і низці 
інших відповідних нормативно-правових актів. Усі прийняті рішення, 
проведені заходи, отримані докази фіксуються в матеріалах адміністративної 
справи та слугують легітимною підставою для притягнення правопорушника до 
відповідальності з накладенням відповідного стягнення. 

Зазначене здійснюється за встановленою законодавчою процедурою, 
відбивається в певних стадіях. Вони в загальному розумінні характеризуються 
такими ознаками: встановлюють конкретний просторовий момент і часовий 
відрізок; є взаємопов’язаними складниками цілеспрямованого процесу розвитку 
певного явища; мають узагальнені риси, які групують їх у єдину систему, 
а також специфічні риси, що окреслюють відмінності й особливості певної 
стадії (за місцем у системі, за функціональним призначенням, зокрема, у межах 
здійснення адміністративно-юрисдикційного процесу). 

Доведено, що стадії процедури притягнення особи до адміністративної 
відповідальності становлять правову основу здійснення провадження в справах 
про проступки. Серед цих стадій виокремлено такі: 1) виникнення 
адміністративно-деліктних правовідносин між правопорушником і 
компетентними суб’єктами; 2) проведення адміністративного розслідування для 
кваліфікації протиправного діяння, зокрема й встановлення елементів 
юридичного складу правопорушення; 3) визначення виду та розміру 
адміністративного стягнення, що прямо корелюється з тяжкістю вчиненого 
проступку; 4) прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення, 
що зазначається в процесуальному документі. 

Водночас для виникнення адміністративно-деліктних відносин між 
правопорушником та інстанціями адміністративно-юрисдикційної діяльності 
під час розгляду справ про проступок необхідні не лише юридичний і 
фактичний складники, а й процесуальний – наявність документа або сукупності 
документів, що є основною підставою для відкриття адміністративного 
провадження. З огляду на наведені особливості запропоновано та 
охарактеризовано стадії провадження в справах про проступки. 

У підрозділі 2.3 «Особливості застосування заходів забезпечення 
провадження в справах про проступки» встановлено, що проступок передбачає 
конфлікт адміністративно-деліктного характеру, за якого правопорушник та 
інші зацікавлені особи можуть приховувати факт або окремі події 
протиправного діяння, впливати на діяльність суб’єктів владних повноважень, 
тому відповідні провадження мають бути забезпечені заходами примусового 
характеру. Завдяки цьому гарантуються своєчасність і повнота з’ясування 
обставин конкретної адміністративної справи. Отже, здійснення провадження в 
справах про проступки та забезпечення реалізації цього процесу за допомогою 
примусової сили держави гарантує справедливість та об’єктивність прийнятого 
інстанціями адміністративно-деліктної юрисдикції рішення. 
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Сформульовано поняття та розкрито перелік заходів забезпечення 
провадження в справах про проступки, де головний акцент зміщено на їхнє 
процесуальне призначення. Зауважено, що більшість із них належать до заходів 
адміністративного припинення, які застосовуються для примусового 
припинення правопорушень, усунення їхніх шкідливих наслідків, забезпечення 
належних умов для притягнення до адміністративної відповідальності. Окремі 
забезпечувальні заходи мають подвійний зміст: первинно мають 
адміністративно-запобіжний характер для попередження вчинення проступку, 
натомість факт вчинення протиправного діяння переводить їх у статус 
адміністративно-припинювальних із подальшим забезпеченням провадження в 
справі про проступок. 

Здійснено класифікацію відповідних забезпечувальних заходів за 
адміністративно-примусовим впливом та з огляду на види прав людини й 
громадянина, які тимчасово обмежуються. Окрему увагу приділено 
адміністративному затриманню, яке за змістом має більш складний характер 
порівняно з іншими примусовими заходами. У цьому випадку особливого 
значення набуває вчинення низки юридичних процедур, що спрямовані на 
обмеження особистої свободи. Вони мають загальне та спеціальне законодавче 
вираження залежно від терміна затримання, необхідності повідомлення 
прокурора, рідних і близьких тощо. 

Підсумовується, що заходи забезпечення провадження в справах про 
проступки виконують чотири функції: а) припинення вчинення правопорушень 
на стадії підготовки чи безпосереднього здійснення протиправного діяння з 
метою його подальшого документування; б) надання процесуальних гарантій 
відкриття провадження в справі про проступок; в) забезпечення своєчасного та 
правильного розгляду справ про проступок; г) забезпечення належного 
виконання постанов у справах про проступки. 

Розділ 3 «Напрями розвитку адміністративно-правових засад 
провадження в справах про проступки» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Шляхи перейняття позитивного закордонного досвіду у 
сфері провадження в справах про проступки» увагу сконцентровано на певних 
країнах СНД (Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Республіці Молдова, 
Республіці Таджикистан) та Європейського Союзу (Республіці Болгарія, 
Республіці Естонія, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Словенія, 
Чеській Республіці). У першому випадку важливість аналізу їхнього досвіду 
пояснюється необхідністю з’ясування позитивної практики в межах правових 
систем, сформованих у спільний радянський період державного будівництва. 
Західноєвропейське співтовариство є зразком демократичних засад 
гарантування прав і свобод людини, гуманних підходів під час застосування 
інструментів адміністративного примусу. У своїй сукупності наведені 
нормативні та практичні приклади дають змогу визначити важливі шляхи 
розвитку національного законодавства в умовах євроінтеграційних процесів. 

З’ясовано, що після припинення існування Радянського Союзу окремі його 
республіки пішли відмінними шляхами розвитку адміністративно-деліктного 
законодавства, що ґрунтувалося на специфічних національних правових ідеях у 
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цій сфері. Більшість країн у різний період оновили нормативний масив із 
питань процедури розгляду та вирішення справ про проступки. Зазначене 
слугує для України прикладом дієвих реформ, а також є важливою умовою 
виконання своїх міжнародних зобов’язань у частині адаптації правової системи 
до законодавства Європейського Союзу, належного забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина. 

Акцентується увага на тому, що в державах Європейського Союзу, на 
відміну від країн СНД, сформувався інший підхід до законодавчого закріплення 
процесуальних аспектів та інших дотичних питань щодо здійснення 
провадження в справах про проступки. По-перше, не набула поширення 
кодифікація адміністративного деліктного законодавства, в абсолютній 
більшості випадків прийнято окремі головні законодавчі акти, які 
доповнюються низкою допоміжних документів. По-друге, принципи 
кваліфікації та визначення ознак адміністративного й кримінального 
правопорушень тісно переплетені, що зумовлює одночасне застосування 
відповідного законодавства. По-третє, кожна держава на власний розсуд 
нормативно врегульовує засади здійснення провадження в справах про 
проступки, однак обов’язковим є дотримання міжнародного європейського 
законодавства в цій сфері. 

Наголошується на необхідності першочергового перейняття позитивного 
закордонного досвіду у сфері провадження в справах про проступки шляхом 
з’ясування та включення до КУпАП сукупності ключових засад діяльності 
суб’єктів адміністративної юрисдикції та процедури притягнення винних осіб 
до відповідальності, що побудовані з урахуванням забезпечення належних умов 
реалізації й захисту особи під час застосування до неї заходів 
адміністративного примусу. Лише за таких умов діяльність суб’єктів публічної 
влади відповідатиме запитам суспільства щодо ефективного попередження 
проступків та протидії їм. 

У підрозділі 3.2 «Систематизація законодавства щодо провадження в 
справах про проступки» обґрунтовується думка про те, що процеси 
європейської інтеграції зумовлюють необхідність для публічної влади України 
розвивати ефективні юридичні механізми забезпечення прав і свобод населення 
під час застосовування до осіб заходів адміністративного примусу. Ключовим 
питанням є узгодження положень КУпАП та інших відповідних нормативних 
актів із рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи стосовно 
адміністративних санкцій і перевірки законопроектів, чинних законів та 
адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним у 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Натомість 
сьогодні правові норми вітчизняного основного адміністративно-деліктного 
закону пронизані порушеннями відповідних міжнародних стандартів, без 
усунення яких складно вести мову про адаптацію до демократичних стандартів. 

Визначено нагальні проблеми систематизації вітчизняного адміністративно-
деліктного законодавства щодо процедури притягнення до адміністративної 
відповідальності. Надано обґрунтування та запропоновано структуру проекту 
Кодексу України про провадження у справах про проступки, що складається із 
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6 розділів, у яких 29 глав містять сукупність відповідних статей, зокрема: 
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». 

 
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. 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. 
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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 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 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 
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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 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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АНОТАЦІЇ 

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

проступки. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертаційній роботі сформульовано поняття, з’ясовано зміст і групи ознак 
проступку. Визначено сутність, охарактеризовано риси провадження в справах 
про проступки. Здійснено їх класифікацію залежно від обсягу процесуальних 
повноважень суб’єктів публічної влади. Розглянуто розвиток правового 
регулювання у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності, запропоновано 
відповідну періодизацію. 

Висвітлено систему та правовий статус суб’єктів, уповноважених розглядати 
справи про проступки. Охарактеризовано юридичну природу процесуальних 
стадій провадження в справах про проступки. Наведено законодавчі та теоретичні 
підходи щодо особливостей реалізації основних і факультативних стадій 
суб’єктами владних повноважень. Визначено особливості застосування заходів 
забезпечення провадження в справах про проступки. 
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Розглянуто міжнародні стандарти щодо порядку й умов застосування до особи 
заходів адміністративного примусу. Визначено можливі напрями запозичення 
позитивного закордонного досвіду у сфері провадження в справах про проступки 
шляхом комплексного аналізу відповідного законодавства низки країн 
Співдружності Незалежних Держав та Європейського Союзу. 

З’ясовано основні недоліки й проблемні аспекти вітчизняного 
адміністративно-деліктного законодавства. На підставі цього обґрунтовано 
конкретні пропозиції та рекомендації стосовно вдосконалення правового базису 
здійснення провадження в справах про проступки. 

Ключові слова: адміністративно-деліктна юрисдикція, адміністративна 
відповідальність, адміністративно-примусові заходи, провадження в справах 
про проступки, проступок, процесуальні стадії, суб’єкти публічної влади. 
 

Иванов И.Е. Административно-правовые основы производства по 
делам о проступках. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

В диссертации сформулировано понятие проступка как основания 
административного производства, определены его ключевые особенности, при 
этом речь идет о юридическом факте, что сочетает в себе нормативный, 
фактический и процессуальный элементы, которые в совокупности 
обуславливают возникновение определенного вида правоотношений, что 
служит основанием привлечения к административной ответственности. 
Охарактеризованы группы признаков административного правонарушения, 
первые из которых указывают на потенциальную противоправность деяния, 
требуют вмешательства компетентных субъектов с целью определения 
оснований для привлечения лица к административной ответственности. Вторая 
группа признаков проступка имеет более сложный характер, реализуется в его 
юридическом составе и требует официального доказывания по установленной 
процедуре. 

Определена сущность и содержание производства по делам о проступках. 
Обосновывается, что эту юридическую категорию необходимо рассматривать 
как составляющую административно-юрисдикционного процесса, в рамках 
которого компетентные субъекты реализуют совокупность процессуальных 
действий, направленных на установление объективной истины по факту 
совершения противоправного деяния либо отсутствия признаков проступка, что 
исключает основания для привлечения к административной ответственности. 
Выделены основные черты производства по делам о проступках, которые 
присущи современному административно-правовому обеспечению 
функционирования института административной ответственности. 

В зависимости от объема процессуальных полномочий субъектов 
публичной власти производства по делам о проступках классифицированы на 
такие виды: производство по делам о проступках с общими стадиями, 
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производство по делам о проступках с сокращенными стадиями, производство 
по делам о проступках с определенными процессуальными особенностями. 

Рассмотрены аспекты исторического развития административно-правового 
регулирования в сфере производства по делам о проступках. Предложена 
соответствующая периодизация, которая включает шесть периодов: 1) с XI в. 
по 1588 г.; 2) с 1588 г. по 1864 г.; 3) с 1864 г. по 1927 г.; 4) с 1927 г. по 1996 г.; 
5) с 1996 г. по 2014 г.; 6) с 2014 г. и до сих пор. Предоставлена аргументация 
относительно формирования с момента провозглашения государственного 
суверенитета Украины мощного массива административно-деликтного 
законодательства. В то же время реформирование системы публичного 
управления, выделение ряда новых проступков и усиление административной 
ответственности за их совершение обусловили качественное развитие 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы организации и 
осуществления производства по делам о проступках. 

Определена система и правовой статус субъектов, уполномоченных 
рассматривать дела о проступках. За основу распределения взяты следующие 
критерии: по наличию властных полномочий, по месту в системе органов 
публичной власти, по форме осуществления производства по делам о 
проступках, по структуре административно-деликтной юрисдикции, по объему 
компетенции по осуществлению производства по делам о проступках. 

Охарактеризованы процессуальные стадии производства по делам о 
проступках. Отмечена их четкая последовательность и логическое согласование 
между собой, направленность на решение задач, предусмотренных Кодексом 
Украины об административных правонарушениях, а также на обеспечение 
охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина. Приведены 
законодательные и теоретические подходы относительно особенностей 
реализации основных и факультативных стадий производства по делам о 
проступках системой субъектов административно-юрисдикционной 
деятельности. 

Меры обеспечения производства по делам о проступках раскрыты как 
совокупность административных мер принуждения, которые осуществляются 
компетентными органами и должностными лицами публичной администрации, 
направлены на прекращение, фиксацию в документированной форме и сбор 
первичных доказательных материалов относительно конкретного факта 
совершения проступка, а также на создание условий для осуществления в 
установленные процессуальные сроки производства по делу о проступке и 
исполнение вынесенного постановления о наложении взыскания. Рассмотрены 
особенности применения мер обеспечения производства по делам о проступках. 
Предложена их классификация по принудительному воздействию с учетом 
видов прав человека и гражданина, которые временно ограничиваются. 

Определены направления заимствования положительного зарубежного 
опыта в сфере производства по делам о проступках путем комплексного 
анализа соответствующего законодательства Республики Беларусь, Республики 
Болгария, Федеративной Республики Германия, Эстонской Республики, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Сербия, Республики 
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Словения, Республики Таджикистан, Чешской Республики. Установлено, что 
важным является включение в законодательство совокупности принципов 
деятельности субъектов административной юрисдикции и процедуры 
привлечения к ответственности, которые построены с учетом обеспечения 
условий реализации и защиты лица при применении к нему мер 
административного принуждения, а также действенности административно-
деликтного законодательства. 

Определены меры дальнейшего совершенствования административно-
деликтного законодательства в условиях евроинтеграции Украины и 
выполнения международных обязательств по правам человека. Особое 
внимание уделено решению актуальных проблемных аспектов систематизации 
отечественного административно-деликтного законодательства относительно 
процедуры привлечения к административной ответственности. На основании 
сказанного предоставлено обоснование и предложена структура проекта 
Кодекса Украины о производстве по делам о проступках. 

Ключевые слова: административно-деликтная юрисдикция, 
административная ответственность, административно-принудительные 
меры, производство по делам о проступках, проступок, стадии, субъекты 
публичной администрации. 
 

Ivanov I.Ye. Administrative and legal principles of proceedings in cases of 
misdemeanors. –Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 
12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

In the dissertation work the definition has been formulated, the content and 
groups of signs of misconduct have been clarified. The essence has been determined, 
features of proceedings in cases of misdemeanor have been characterized. They has 
been classified depending on the volume of procedural authority of the subjects of 
public authority. The development of legal regulation in the field of administrative 
and jurisdictional activity has been considered, and an appropriate periodization has 
been proposed. 

The system and legal status of subjects authorized to deal with cases of 
misdemeanors have been highlighted. The legal nature of the procedural stages of 
proceedings in cases of misdemeanors has been characterized. In the article have been 
presented legislative and theoretical approaches concerning the peculiarities of 
realization of the basic and optional stages by the subjects of the authorities. The 
peculiarities of the application of measures for the enforcement of cases in cases of 
misconduct have been considered. 

The international standards concerning the procedure and conditions for the 
application of administrative coercion to a person have been considered. The possible 
directions of borrowing positive foreign experience in the field of proceedings on 
misdemeanors through of a comprehensive analysis of the relevant legislation of a 
number of Commonwealth of Independent States countries and the European Union 
have been identified. 
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The main disadvantages and problematic aspects of domestic administrative and 
tort law are found out. Based on this, concrete proposals and recommendations for 
improving the legal basis for conducting proceedings in cases of misdemeanors have 
been substantiated. 

Key words: administrative and tort jurisdiction, administrative responsibility, 
administrative and compulsory measures, proceedings in cases of misdemeanors, 
misdemeanors, procedural stages, subjects of public authority. 
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