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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Основним завданням, яке сьогодні стоїть перед 

адміністративним судочинством, є 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. 

Вирішити поставлене завдання допомагають адміністративні санкції та 

заходи адміністративного примусу, які в межах адміністративного процесу 

вповноважений застосовувати суд. Визначення змісту, системи, підстав і 

порядку застосовування цих правових санкцій та заходів примусу є однією з 

умов розбудови ефективної судової влади в Україні та важливою умовою 

реалізації адміністративного правосуддя в нашій державі.  

Важливе місце серед адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу, які вповноважений застосовувати адміністративний суд, займають 

заходи процесуального примусу. Разом із тим існують чинники, які 

перешкоджають розумінню цього правового явища в доктрині 

адміністративного права та визначенню його місця в загальній системі 

адміністративних санкцій.  

По-перше, терміни «санкція» та «адміністративна санкція» доволі часто 

замінювалися в наукових джерелах і джерелах законодавства іншими 

спорідненими категоріями (наприклад, «заходи адміністративного примусу», 

«заходи адміністративної відповідальності», «адміністративні стягнення» й ін.), 

які частково давали уявлення про передбачені нормами адміністративного 

права негативні наслідки, що настають за порушення вимог національного 

законодавства, але розмивали зміст категорії «санкція». Тому в науковій 

літературі можна знайти безліч наукових концепцій та авторських підходів до 

визначення і класифікації заходів адміністративного примусу і лише поодинокі 

праці, які присвячені безпосередньо змісту, видам та визначенню 

адміністративних санкцій.  

По-друге, представлені в науковій літературі концепції адміністративного 

примусу та класифікації заходів адміністративного примусу не враховують 

специфіку заходів процесуального примусу.  

По-третє, розвиток адміністративного процесуального законодавства в 

частині визначення видів, підстав та порядку застосовування заходів 

процесуального примусу відбувається без належного наукового обґрунтування.  

Дослідження заходів процесуального примусу, з одного боку, допомагає 

вирішити теоретичні проблеми, які накопичилися в теорії адміністративного 

права, а з іншого – сприяє вирішенню проблем у правотворчій та 

правозастосовній сферах.  

Фундаментальною та основоположною базою дослідження вказаної 

проблематики є праці вітчизняних і зарубіжних учених-юристів, які стосуються 

загальних питань визначення змісту та структури адміністративних санкцій, 

заходів адміністративного примусу і заходів процесуального примусу. До 

відомих науковців, які ґрунтовно займалися даною проблематикою, належать: 
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О. Бандурка, Д. Бахрах, В. Бевзенко, Ю. Битяк, Т. Гуржій, Е. Демський, 

М. Джафарова, В. Зуй, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, В. Матвійчук, 

Р. Мельник, О. Миколенко, Р. Миронюк, Н. Мороз, Н. Писаренко, 

В. Продаєвич, В. Тильчик, О. Тильчик, М. Тищенко, І. Хар та ін.  

Разом із тим у юридичній літературі відсутні комплексні праці, які 

присвячені визначенню заходів процесуального примусу в загальній системі 

адміністративних санкцій. Наявні ж напрацювання представників 

адміністративного права є, по-перше, суперечливими за змістом, по-друге, 

фрагментарно висвітлюють окреслену проблематику. Це й зумовлює 

актуальність проведення комплексного дослідження заходів процесуального 

примусу як категорії адміністративного права та ефективного засобу охорони 

суспільних відносин в Україні.  

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів 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.  

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наявних 

наукових та нормативних джерел з’ясувати зміст поняття «заходи 

процесуального примусу», визначити його місце в системі адміністративних 

санкцій, окреслити коло теоретичних та практичних проблем, які існують у 

зазначених сферах, та сформулювати пропозиції з удосконалення теорії 

адміністративного права і положень адміністративного процесуального 

законодавства. 

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач:  

– охарактеризувати наукові підходи до визначення поняття «санкції» в 

доктрині адміністративного права; 

– розкрити критерії класифікації та види санкцій в адміністративному 

праві; 

– окреслити коло проблем, які заважають розглядати заходи 

процесуального примусу як елемент системи адміністративних санкцій;  

– визначити особливості розвитку наукової думки про адміністративний 

примус у доктрині адміністративного права; 

– охарактеризувати вплив концепцій адміністративного примусу на 

формування наукової думки про заходи процесуального примусу як елемент 

системи заходів адміністративного примусу;  
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– визначити рівень наукових досліджень заходів процесуального примусу в 

доктрині адміністративного права; 

– надати авторське визначення заходів процесуального примусу та їх 

порівняльну характеристику з іншими спорідненими поняттями; 

– визначити місце заходів процесуального примусу у системі 

адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу; 

– з’ясувати види заходів процесуального примусу та розкрити особливості 

їх застосування.  

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

застосовування адміністративних санкцій.  

Предметом дослідження є заходи процесуального примусу в загальній 

системі адміністративних санкцій.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, формально-юридичний, історичний, логіко-семантичний, 

системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правовий тощо). Діалектичний метод використано в процесі 

розгляду розвитку наукової думки щодо санкцій у доктрині адміністративного 

права, заходів адміністративного примусу та заходів процесуального примусу 

(розділи 1, 2, 3). Формально-юридичний метод застосовано під час аналізу норм 

законодавства, які закріплюють систему адміністративних санкцій, заходів 

адміністративного примусу та заходів процесуального примусу (підрозділи 1.2, 

2.2, 3.3, 3.4). За допомогою історичного методу охарактеризовано розвиток 

наукової думки стосовно змісту і класифікації заходів адміністративного 

примусу (підрозділи 2.1, 2.2). Логіко-семантичний метод використано для 

дослідження дефініцій адміністративного права, які в сукупності допомагають 

розкрити сутність заходів процесуального примусу, зокрема таких, як: 

«санкція, передбачена нормами адміністративного права», «адміністративна 

санкція», «заходи адміністративного примусу» й ін. (підрозділи 1.1, 2.2, 3.2). 

Метод системного аналізу дав змогу виявити зв’язки між заходами 

процесуального примусу й іншими елементами системи адміністративних 

санкцій та заходів адміністративного примусу (підрозділи 1.3, 2.2, 3.3). 

Порівняльно-правовий метод застосовано в процесі дослідження норм 

національного законодавства і положень правової доктрини (підрозділи 3.2, 

3.4). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України та міжнародні нормативно-правові акти, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів владних повноважень та адміністративних судів, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням заходів процесуального примусу, які закріплені в положеннях 
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КАС України. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

наукових положень і висновків, які виносяться на захист, зокрема: 

уперше: 

– визначено коло проблем теоретичного і практичного характеру, які 

пояснюють низький ступінь досліджень заходів процесуального примусу в 

доктрині адміністративного права та невизначеність їх місця в загальній 

системі адміністративних санкцій і заходів адміністративного примусу, що 

дозволило визначитись, по-перше, з пріоритетними напрямами дослідження (1) 

заходи процесуального примусу як категорія адміністративного права, 2) місце 

заходів процесуального примусу в системі адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного), по-друге, зі структурою дисертації, яка через аналіз 

адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу розкриває 

правовому природу, зміст та значення заходів процесуального примусу; 

– заходи процесуального примусу визначаються як передбачений нормами 

адміністративного процесуального права перелік заходів адміністративного 

примусу, які застосовуються адміністративним судом до учасників судового 

процесу з метою припинення їхньої протиправної поведінки, забезпечення 

виконання ними своїх процесуальних обов’язків, а також задля покарання 

учасника судового процесу за грубе порушення процесуальних норм з 

одночасним вихованням його у дусі поваги та дотримання вимог 

адміністративного процесуального законодавства; 

– визначено перелік ознак заходів процесуального примусу, що дозволило, 

з одного боку, відстежити їхню змістову спорідненість з адміністративними 

санкціями і заходами адміністративного примусу, а з іншого – виділити 

специфічні ознаки, які дозволяють характеризувати їх як особливий вид 

адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу; 

– запропоновано класифікацію адміністративних санкцій та заходів 

примусу, в яких враховано факт існування заходів процесуального примусу, що 

дало змогу збагатити уявлення про систему адміністративних санкцій, а також 

піддати критичному аналізу архаїчні уявлення про систему заходів 

адміністративного примусу, які втратили своє науково-методологічне значення 

в доктрині адміністративного права; 

– 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;  

удосконалено: 

– положення про визначення змісту заходів процесуального примусу та 

цілей їх застосовування, що дало змогу сформулювати низку пропозицій 

стосовно вдосконалення норм ч. 1 ст. 144 КАС України;  
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– наукові положення щодо видів заходів процесуального примусу, що 

дозволило надати пропозиції з удосконалення положень ч. 1 ст. 145 КАС 

України; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення стосовно визначення санкцій, які передбачені нормами 

адміністративного права, що дало змогу розкрити зміст адміністративних 

санкцій як елемента структури адміністративно-правової норми та як засобу 

адміністративно-правової охорони суспільних відносин;  

– підходи до визначення заходів адміністративного примусу, що дозволило 

встановити їх зв’язок із заходами процесуального примусу та розкрити коло 

суттєвих проблем у положеннях доктрини адміністративного права, які 

розкривають зміст та класифікацію заходів адміністративного примусу;  

– наукові положення про заходи примусу, які передбачені положеннями 

КАС України і застосовуються адміністративними судами в межах 

адміністративного судочинства, що дало змогу відокремити від заходів 

процесуального примусу всі інші заходи забезпечення адміністративного 

судочинства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в роботі положення, висновки та рекомендації сприяють 

подальшому розвитку теорії адміністративного права і процесу, а також 

підвищенню ефективності діяльності органів, які вповноважені застосовувати в 

Україні адміністративні санкції, заходи адміністративного примусу та заходи 

процесуального примусу. Основні положення та результати дослідження 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – у процесі розроблення теоретичних і 

прикладних проблем адміністративного права, а також спеціальних положень 

адміністративного процесуального права; 

– нормотворчій діяльності – у процесі вдосконалення адміністративного 

законодавства, яке передбачає адміністративні санкції, заходи 

адміністративного примусу та заходи процесуального примусу; 

–  правозастосовній діяльності – для покращення діяльності владних 

суб’єктів, які вповноважені застосовувати адміністративні санкції, заходи 

адміністративного примусу та заходи процесуального примусу;  

– навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 

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

«Адміністративне судочинство».  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані дисертантом у 

результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів судової практики. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на 3 наукових конференціях, а саме: 

«Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.); «Правова 

система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 
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2020 р.); «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 

2020 р.). 

Публікації. 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. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 176 сторінок. Список використаних джерел налічує 169 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

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

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про публікації. 

Розділ 1 «Санкції як елемент адміністративно-правового регулювання 

та охорони суспільних відносин» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Наукові підходи до визначення поняття «санкція» в 

адміністративному праві» визначено основні напрями досліджень поняття 

«санкції» в науці адміністративного права.  

З’ясовано, що в науковій літературі склалися два основні підходи до 

визначення поняття «санкції»: 1) санкція – це елемент структури норми 

адміністративного права, який розглядається у нерозривному зв’язку з іншими 

її елементами – гіпотезою та диспозицією; 2) санкція – це захід 

адміністративно-правового впливу на осіб з метою забезпечення їхньої 

правомірної поведінки. 

Встановлено, що, по-перше, обидва підходи можуть використовуватись у 

межах одного наукового джерела, але для розкриття змісту різних категорій 

адміністративного права – для характеристики структури норми 

адміністративного права та для визначення особливостей адміністративно-

правового впливу на учасників адміністративних правовідносин; по-друге, 

жоден із запропонованих наукових підходів сам по собі не розкриває зміст 

поняття «санкція» без урахування низки додаткових наукових підходів, якими 

переповнена сучасна юридична наука. До додаткових підходів слід віднести 

такі: 

а) санкція – це елемент структури норми адміністративного права, який 

передбачає заходи негативного впливу на осіб, що порушили норму права. При 

цьому до заходів негативного впливу можуть належати не тільки заходи 

юридичної відповідальності, а й інші заходи, які тимчасово обмежують права 

особи (наприклад, адміністративне затримання, відсторонення водія від 

управління транспортним засобом, застосування до особи спеціальних засобів і 

ін.); 
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б) санкція – це елемент структури норми адміністративного права, який 

передбачає як заходи негативного впливу (як результат порушення норми 

права), так і заходи заохочення (як результат дотримання вимог диспозиції). 

Таким чином, зміст поняття «санкція» розширюється та визначається як реакція 

держави (інших уповноважених на те суб’єктів) на виконання чи невиконання 

диспозиції норми адміністративного права; 

в) санкція – це негативні наслідки порушення адміністративно-правової 

норми, які настають у результаті застосовування заходів державного примусу. 

Такий підхід допомагає зрозуміти, чому іноді в структурі норми 

адміністративного права санкція має не адміністративно-правову, а 

кримінально-правову чи цивільно-правову природу. Разом із тим поняття 

«державний примус» охоплює своїм змістом як правові санкції, так і інші 

заходи впливу, що тимчасово обмежують права осіб, але застосовуються як 

заходи упередження чи профілактики; 

г) санкція – це негативні наслідки порушення адміністративно-правової 

норми у вигляді юридичної відповідальності. У даному випадку відбувається 

ототожнення санкцій та заходів юридичної відповідальності, що, на думку 

здобувача, є руйнівною тенденцією в науці адміністративного права.  

У дисертації, з огляду на тему дослідження, здійснено критичний аналіз 

представлених у науковій літературі підходів до визначення поняття «санкція».  

У підрозділі 1.2 «Критерії класифікації та види санкцій в 

адміністративному праві» досліджено представлені в юридичній літературі 

думки щодо класифікації санкцій, які закріплені нормами адміністративного 

законодавства.  

Встановлено, що в науці адміністративного права не набула поширення 

класифікація санкцій на «охоронювані» (передбачають негативні наслідки за 

невиконання особою диспозиції адміністративно-правової норми) та 

«заохочувальні» (передбачають позитивні наслідки за виконання особою 

диспозиції адміністративно-правової норми).  

Зазначено, що класифікація санкцій, які передбачені нормами 

адміністративного права, може відбуватися за різноманітними критеріями. 

Наприклад, поліструктурність адміністративного права вимагає у класифікації 

санкцій враховувати специфіку різних сфер суспільних відносин, які 

охоплюються предметом адміністративного права. За цим критерієм санкції 

поділяються на дисциплінарні та адміністративні. Ця класифікація показує, що 

в теорії адміністративного права не можна ототожнювати два самостійних 

поняття – «санкція, передбачена нормами адміністративного права» та 

«адміністративна санкція». Перше поняття охоплює своїм змістом як 

адміністративні санкції, так і дисциплінарні санкції, які передбачаються 

нормами адміністративного права для державних та муніципальних 

службовців. 

Залежно від сфери реалізації адміністративно-правових норм 

адміністративні санкції можна поділити на антикорупційні, екологічні, 

міграційні, у сфері містобудування тощо. За цільовою спрямованістю 

адміністративні санкції поділяються на виховні (наприклад, заходи впливу, що 
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застосовуються до неповнолітніх у порядку провадження у справах про 

адміністративні правопорушення), запобіжні (наприклад, відсторонення водія 

від управління транспортним засобом), забезпечувальні (наприклад, 

доставлення порушника у відділення поліції) та наказові (наприклад, 

адміністративний штраф, який застосовується в порядку провадження у справах 

про адміністративні правопорушення). За змістом здійснюваного на особу 

впливу адміністративні санкції можна поділити на моральні (наприклад, 

попередження), матеріальні (наприклад, штраф) і змішані (наприклад, 

адміністративний арешт). 

У дисертації здійснено критичний аналіз представлених у юридичній 

літературі класифікацій санкцій, передбачених нормами адміністративного 

права, а також визначено їхні переваги і недоліки з огляду на тему дослідження.  

У підрозділі 1.3 «Заходи процесуального примусу в проблематиці визначення 

поняття та системи адміністративних санкцій» розкрито коло теоретичних 

та практичних проблем, які негативно впливають як на визначення поняття 

«адміністративні санкції», так і на визначення місця заходів процесуального 

примусу в системі адміністративних санкцій. 

Доведено, що, визначаючи загальну систему санкцій, які передбачені 

нормами адміністративного права, необхідно враховувати, по-перше, той факт, 

що терміном «адміністративні санкції» не охоплюється весь спектр санкцій, які 

закріплює адміністративне законодавство, по-друге, поліструктурність 

адміністративного права, яке регулює управлінські, публічно-сервісні та 

правоохоронні відносини, по-третє, симбіоз в адміністративному праві 

матеріальних, процедурних і процесуальних норм.  

Аргументовано думку, що в теорії адміністративного права окремо слід 

виділяти систему матеріальних, процедурних і процесуальних санкцій, 

враховуючи при цьому специфіку правовідносин, в яких ці санкції реалізуються 

(у сфері публічного управління, публічно-сервісній чи правоохоронній сферах). 

Зауважено, що слід чітко відмежовувати адміністративні санкції від заходів 

адміністративного попередження як виду заходів адміністративного примусу, 

які: а) можуть застосовуватись до осіб, що є законослухняними і жодних 

порушень не вчиняли; б) метою їх застосування може бути відвернення 

ймовірних шкідливих наслідків для окремої особи, суспільства чи держави; 

в) можуть бути позбавлені індивідуального характеру; г) нерідко оформлені не 

у вигляді правових обмежень, а у вигляді додаткових правових вимог; 

ґ) правовою підставою їх застосування є не вчинення протиправного діяння, а 

загальна вимога чинного законодавства до конкретної правової ситуації. 

Констатовано, що в наукових працях, які присвячені системі 

адміністративних санкцій, не враховується специфіка заходів процесуального 

примусу, що не дає змоги встановити змістовий та функціональний зв’язок між 

поняттями «адміністративні санкції» та «заходи процесуального примусу».  
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Розділ 2 «Адміністративний примус у категоріальному апараті 

адміністративного права» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Розвиток наукової думки про адміністративний примус у 

доктрині адміністративного права» проаналізовано особливості розвитку 

наукової думки про зміст адміністративного примусу та систему його заходів.  

Констатується, 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. 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.).  

Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два основні підходи до 

розуміння адміністративного примусу та системи його заходів: 

1) адміністративний примус є реакцією держави та інших уповноважених на 

те суб’єктів на факт вчинення особою протиправного діяння. Таким чином, 

поняттям «адміністративний примус» охоплюється комплекс заходів, які 

тимчасово обмежують права особи на підставі вчинення нею протиправного 

діяння. Воно не включає до свого змісту інші заходи обмежувального 

характеру, що можуть у випадках, передбачених національним законодавством, 

застосовуватись до законослухняних осіб; 

2) адміністративний примус завжди пов’язаний з обмеженням прав особи, а 

тому до його заходів належать не тільки адміністративні санкції, а й інші 

заходи обмежувального характеру (наприклад, встановлення карантину, 

тимчасове обмеження доступу до об’єкту й ін.).  

Усі інші авторські концепції адміністративного примусу, що представлені в 

науковій літературі, пов’язані з набором елементів, які слід включати до 

системи заходів адміністративного примусу. Наприклад, багато дискусій 

точиться стосовно того, чи слід у цій системі окремо виділяти адміністративно-

відновлювальні заходи, процесуально-забезпечувальні заходи та заходи 

примусу, які застосовуються до неповнолітніх.  

У підрозділі 2.2 «Заходи процесуального примусу в проблематиці визначення 

поняття та системи заходів адміністративного примусу» здійснено 
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критичний аналіз наукових підходів до визначення адміністративного примусу 

та системи його заходів з точки зору врахування в них факту існування заходів 

процесуального примусу, передбачених ст. 145 КАС України.  

З’ясовано, що класифікація заходів адміністративного примусу, по-перше, 

допомагає виявити основні ознаки, за якими можна знайти відмінності однієї 

групи заходів від іншої, по-друге, дозволяє усвідомити різноманітність і 

численність заходів адміністративного примусу, які можуть застосовуватись 

сьогодні в Україні суб’єктами публічного адміністрування та судами; по-третє, 

створює умови для більш якісного правового регулювання заходів примусу і, як 

результат, для більш ефективного їх правозастосування; по-четверте, сприяє 

розвитку наукових знань про адміністративний примус та полегшує сприйняття 

цих знань студентами у закладах вищої освіти.  

Встановлено, що традиційні підходи до класифікації заходів 

адміністративного примусу ігнорують наявність заходів процесуального 

примусу. 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. Обидва підходи були піддані в 

дисертації критичному аналізу. На його підставі доведено, 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. Зроблено висновок, що традиційна класифікація 

заходів адміністративного примусу втратила своє методологічне значення та 

потребує перегляду з урахуванням сучасних тенденцій в адміністративному 

процесуальному законодавстві України. 

Розділ 3 «Заходи процесуального примусу як засоби забезпечення 

адміністративного судочинства» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Ступінь дослідження заходів процесуального примусу в 

науці адміністративного права» вивчено наукові джерела, в яких 

розкриваються підстави і порядок застосування заходів процесуального 

примусу.  

Підкреслено, що дослідження заходів процесуального примусу мають у 

науці адміністративного права фрагментарний характер, а результати таких 

досліджень містяться в поодиноких публікаціях у періодичних 

виданнях (М. Джафарова, В. Пастернак і ін.), у навчально-методичній 

літературі (Т. Гуржій, О. Кузьменко, Н. Писаренко і ін.) або в науково-

практичних коментарях до КАС України (В. Бевзенко, А. Комзюк Р. Мельник, і 

ін.). Разом із тим всебічного аналізу заходів процесуального примусу в науці 

адміністративного права не проводилось. 

З’ясовано, що для характеристики поняття «заходи процесуального 

примусу» в наукових працях та навчально-методичній літературі береться за 

основу їх законодавче визначення. Представлений же в наукових працях аналіз 
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обмежується лише розглядом цілей заходів процесуального примусу, 

характеристикою їх видів й інколи аналізом організаційних особливостей їх 

застосування. Такі ж питання, як сутність заходів процесуального примусу, їхнє 

місце в системі адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу, відмінність від заходів процесуального забезпечення та стягнень, які 

передбачені адміністративно-деліктним законодавством, ґрунтовно не 

досліджуються в доктрині адміністративного права.  

У підрозділі 3.2 «Визначення заходів процесуального примусу та їх 

порівняльна характеристика з іншими спорідненими поняттями» здійснено 

критичний аналіз визначень заходів процесуального примусу, які 

запропоновані в науковій літературі та чинному законодавстві, а також через 

порівняльний аналіз ознак заходів процесуального примусу, адміністративних 

санкцій, заходів адміністративного примусу та інших споріднених правових 

явищ запропоновано авторське визначення поняття «заходи процесуального 

примусу».  

Доведено, що заходи процесуального примусу характеризуються такими 

ознаками: 1) є одним із видів адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу; 2) підставою їх застосування є вчинення 

протиправного діяння, яке порушує вимоги адміністративного процесуального 

законодавства; 3) їх перелік є вичерпним, що випливає з положень ч. 1 ст. 145 

КАС України; 4) мають персоніфікований характер, тобто застосовуються 

адміністративним судом тільки до учасників процесу, які безпосередньо 

порушили вимоги процесуального законодавства; 5) їх застосовування 

супроводжується осудом поведінки порушника та обмеженням його прав, 

особистих благ, матеріальних чи інших правових інтересів; 6) застосування 

заходів процесуального примусу має на меті: а) виховання учасників судового 

процесу; б) превенцію подібних протиправних діянь у майбутньому; 

в) припинення протиправної поведінки учасника судового процесу; 

г) забезпечення провадження по справі; ґ) притягнення порушника до 

відповідальності.  

Встановлено, що окремі ознаки, якими характеризуються заходи 

процесуального примусу, суттєво впливають на сприйняття їхнього місця в 

загальній системі адміністративних санкцій та заходів адміністративного 

примусу: 1) окремі види заходів процесуального примусу підпадають під 

ознаки заходів юридичної відповідальності (штраф), що дає можливість 

говорити про них як про заходи процесуальної відповідальності; 2) окремі 

заходи процесуального примусу підпадають під ознаки заходів припинення 

(привід, видалення із зали судового засідання), головна мета застосовування 

яких – припинення протиправної поведінки особи; 3) окремі заходи 

процесуального примусу застосовуються виключно з метою забезпечення 

повноти доказів по справі та для забезпечення обґрунтованості судового 

рішення (тимчасове вилучення доказів для дослідження судом), що дозволяє їх 

віднести до групи заходів процесуального забезпечення.  

У підрозділі 3.3 «Місце заходів процесуального примусу в системі 

адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу» з 
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урахуванням недоліків, які притаманні сучасним класифікаціям 

адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу, визначено 

місце заходів процесуального примусу у загальній системі адміністративних 

санкцій та заходів адміністративного примусу. 

Різноманітність адміністративних санкцій та їхня багатоцільова 

спрямованість підштовхує дослідників класифікувати такі санкції не за сферою 

їх безпосередньої реалізації і не за суб’єктом, уповноваженим застосовувати 

такі санкції, а за підгалузевим поділом адміністративного права на матеріальне, 

процедурне і процесуальне адміністративне право. Наприклад, адміністративні 

стягнення, які закріплені в ст. 24 КУпАП, є яскравим прикладом матеріальних 

адміністративних санкцій. Аналіз положень проєкту закону «Про 

адміністративну процедуру» від 14 травня 2020 р. підтверджують необхідність 

виділення групи адміністративних санкцій, які застосовуються з метою 

забезпечення адміністративної процедури. Положення КАС України 

дозволяють говорити про систему процесуальних санкцій, серед яких особливе 

місце посідають заходи процесуального примусу.  

На підставі критичного аналізу класифікацій, представлених у науковій 

літературі, запропоновано таку класифікацію заходів адміністративного 

примусу. Залежно від цілі та підстав застосовування заходи адміністративного 

примусу поділяються на: 1) заходи запобігання; 2) заходи припинення; 

3) заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх; 4) заходи 

адміністративної відповідальності; 5) заходи забезпечення адміністративної 

процедури; 6) заходи забезпечення адміністративного судочинства. Останні 

регламентуються нормами адміністративного процесуального права, 

застосовуються виключно адміністративним судом з метою забезпечення 

адміністративного судочинства, але за підставами застосовування поділяються 

на дві групи: а) процесуально-забезпечувальні заходи, підставою 

застосовування яких є виникнення правової ситуації, що передбачена КАС 

України; б) заходи процесуального примусу, підставою застосовування яких є 

порушення учасником судового процесу вимог процесуального законодавства.  

У підрозділі 3.4 «Види та особливості застосування заходів процесуального 

примусу» досліджено види заходів процесуального примусу, які закріплені в 

ст. 145 КАС України, та визначено особливості їх застосування 

адміністративними судами.  

У дисертації здійснено критичний аналіз запропонованого 

адміністративним процесуальним законодавством переліку заходів 

процесуального примусу.  

По-перше, були піддані сумніву думки науковців, які розглядають даний 

перелік як «систему» заходів процесуального примусу. На думку здобувача, 

закріплені в КАС України заходи процесуального примусу не відповідають 

вимогам системності, а тому є звичайним переліком заходів примусу, які вправі 

застосовувати адміністративний суд за наявності для цього правових підстав.  

По-друге, було запропоновано класифікувати заходи процесуального 

примусу за їх основною цільовою спрямованістю на заходи процесуального 

припинення (попередження, видалення із залу судового засідання), заходи 
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процесуального змушування до виконання процесуальних обов’язків (привід, 

тимчасове вилучення доказів для дослідження судом) та заходи процесуальної 

відповідальності (штраф).  

Також у дисертації були розкриті особливості застосовування заходів 

процесуального примусу до учасників судового процесу.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в з’ясуванні змісту поняття «заходи 

процесуального примусу», визначенні його місця в системі адміністративних 

санкцій, виявлено коло теоретичних та практичних завдань, які існують у 

зазначених сферах, та сформульовано пропозиції з удосконалення теорії 

адміністративного права і положень адміністративного процесуального 

законодавства. Здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, а саме: 

1. Встановлено, що основні та додаткові наукові підходи до визначення 

поняття «санкція», які сформувалися в доктрині адміністративного права, є 

суперечливими і дискусійними за своїм змістовим наповненням. Одні з них 

безпідставно звужують розуміння санкції до заходів юридичної 

відповідальності, що породжує додаткові дискусії, наприклад, стосовно 

співвідношення понять «заходи адміністративної відповідальності» та «заходи 

примусу, які застосовує адміністративний суд при вирішенні справи по суті». 

Інші ж наукові підходи безпідставно розширюють розуміння санкції до заходів 

охоронного та заохочувального характеру, що яскраво розкриває властивості 

санкції як елемента структури норми адміністративного права, але вносить 

хаотичність і безсистемність у концепцію санкцій як адміністративно-правових 

заходів охорони суспільних відносин. Відсутність комплексних досліджень 

щодо санкцій в адміністративному праві зумовлена також і суперечностями, що 

існують між догмами теорії права та положеннями адміністративного 

законодавства, яке розпорошило санкції по чисельних нормативно-правових 

актах. Система санкцій, яка в теорії адміністративного права виглядає логічно-

структурованою та цілісною, в положеннях національного законодавства 

втрачає ці властивості, а тому відлякує дослідників своєю алогічністю і 

безсистемністю.  

2. З огляду на предмет дослідження зроблено висновок, що велика кількість 

представлених у науковій літературі класифікацій санкцій, які передбачені 

нормами адміністративного права, позбавлені методологічної основи. 

Зумовлено це тим, що пропонуються класифікації, які: 1) намагаються 

врахувати специфіку всіх галузей права (наприклад, правовідновлюючі, 

штрафні, каральні), при цьому втрачається галузева специфіка 

адміністративного права; 2) поділяють санкції за формою їх правового 

закріплення в статтях нормативно-правового акта на абсолютно визначені, 

відносно визначені й альтернативні, що лише розкриває особливості 

законодавчої техніки при закріпленні окремих адміністративних санкцій, але не 



14 

  

розкриває їхнього змісту; 3) поділяють санкції залежно від методів правового 

регулювання на імперативні (законодавчі) та диспозитивні (договірні), що 

допомагає визначити правову природу договірних санкцій в цивільному та 

господарському праві, але не розкриває систему імперативних (законодавчих) 

санкцій, які різняться між собою за підставами та цілями застосування, 

негативними наслідками для особи, а також адміністративно-правовим 

порядком їх застосування.  

3. З’ясовано, що основними проблемами, які заважають використовувати 

термін «адміністративна санкція» як на теоретичному, так і на практичному 

рівні, є: 1) відсутність комплексних наукових праць, які пропонували б науково 

обґрунтовану і внутрішньо узгоджену систему санкцій, що закріплюються 

нормами адміністративного права; 2) безвідповідальне використання в 

національному законодавстві термінології, яка продовжує створювати умови 

для безсистемного сприйняття науковцями, юристами, суб’єктами 

правозастосування та пересічними громадянами поняття «адміністративні 

санкції». Обґрунтовано висновок, що ці проблеми негативно впливають і на 

рівень досліджень заходів процесуального примусу як одного з елементів 

системи адміністративних санкцій.  

4. Встановлено, що в наукових джерелах пропонувались, по-перше, різні 

концепції адміністративного примусу, кожна з яких по-своєму розкривала його 

зміст, по-друге, різні критерії класифікації заходів адміністративного примусу 

(наприклад, серед видів заходів адміністративного примусу, як правило, не 

виділяють окрему групу заходів процесуального примусу), по-третє, різні 

підходи до визначення ознак адміністративного примусу (навіть представники 

однієї концепції адміністративного примусу пропонували суперечливий набір 

ознак, що характеризували це правове явище).  

5. Встановлено, що заходи процесуального примусу, які передбачені ст. 145 

КАС України, повністю відповідають загальним ознакам адміністративного 

примусу. Разом із тим традиційні та навіть авторські підходи до класифікації 

заходів адміністративного примусу, які пропонуються в наукових джерелах, 

продовжують ігнорувати факт існування заходів процесуального примусу. 

Також КАС України, окрім заходів процесуального примусу, закріплює велику 

кількість інших заходів примусу, які застосовує адміністративний суд 

(наприклад, заходи забезпечення позову (ст. 151 КАС України), відшкодування 

збитків, заподіяних забезпеченням позову (ст. 158 КАС України) й ін.). Ці 

заходи примусу теж за своє суттю є процесуальними заходами, адже 

реалізуються у межах адміністративного судочинства та забезпечуються 

нормами адміністративного процесуального права. Традиційні підходи до 

класифікації заходів адміністративного примусу ці особливості 

адміністративного процесуального права теж не враховують. 

6. Доведено, що заходи процесуального примусу є малодослідженим 

правовим явищем у науці адміністративного права: а) в наукових джерелах не 

піддається аналізу та критиці їх законодавче визначення як «процесуальних 

дій»; б) не розкривається їх зв’язок з іншими категоріями адміністративного 

права (наприклад, «адміністративні санкції», «заходи адміністративного 
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примусу», «заходи примусу, які застосовуються адміністративним судом» 

тощо); в) відсутня аргументація щодо логічності та внутрішньої узгодженості 

системи заходів процесуального примусу. До того ж включення штрафу до 

системи заходів процесуального примусу породило додаткову теоретичну 

проблему, яка потребує свого вирішення в доктрині адміністративного права, – 

співвідношення заходів процесуального примусу із заходами процесуальної 

відповідальності.  

7. Встановлено, що заходи процесуального примусу є видом 

адміністративних санкцій та видом заходів адміністративного примусу. На 

підставі аналізу думок, викладених у науковій літературі, запропоновано 

визначення адміністративних санкцій та заходів адміністративного примусу, в 

яких враховуються їхні відмітні особливості. Адміністративні санкції – це 

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 – це 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.  

8. Обґрунтовано думку, що заходи процесуального примусу: а) в загальній 

системі адміністративних санкцій належать до групи процесуальних санкцій, 

які передбачені нормами адміністративного процесуального законодавства, 

застосовуються адміністративним судом з метою забезпечення 

адміністративного судочинства; б) в системі заходів адміністративного примусу 

належать до одного із видів заходів забезпечення адміністративного 

судочинства.  

9. Аргументовано думку, що заходи процесуального примусу за основною 

їх цільовою спрямованістю слід поділяти на три види: 1) заходи 

процесуального припинення, основна мета застосування яких – припинити 

протиправні дії учасника судового процесу; 2) заходи процесуального 

змушування до виконання процесуальних обов’язків, основна мета 

застосування яких – забезпечити виконання процесуальних обов’язків, 

порушення яких може негативно вплинути на обґрунтованість прийнятого 

судового рішення; 3) заходи процесуальної відповідальності, основна мета 

застосування яких – покарати учасника судового процесу за грубе порушення 

вимог адміністративного процесуального законодавства та виховати його у дусі 

поваги і дотримання вимог національного законодавства. До загальних 
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особливостей застосовування заходів процесуального примусу належать такі: 

а) застосовуються на будь-якій стадії адміністративного судочинства; 

б) застосовуються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій; 

в) можуть застосовуватись у всіх формах адміністративного судочинства, але з 

дотриманням специфіки загального та спрощеного позовного провадження; 

г) процесуальною підставою застосування заходу примусу є ухвала 

адміністративного суду.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Лавренчук О.В. Заходи процесуального примусу в загальній системі 

адміністративних санкцій. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню заходів 

процесуального примусу як виду адміністративних санкцій та заходів 

адміністративного примусу.  

З’ясовано, що основними проблемами, які заважають використовувати 

термін «адміністративна санкція» як на теоретичному, так і на практичному 

рівні, є: 1) відсутність комплексних наукових праць, які пропонували б науково 

обґрунтовану і внутрішньо узгоджену систему санкцій, що закріплюються 

нормами адміністративного права; 2) безвідповідальне використання в 

національному законодавстві термінології, яка продовжує створювати умови 

для безсистемного сприйняття науковцями, юристами, суб’єктами 

правозастосування та пересічними громадянами поняття «адміністративні 

санкції». Встановлено, що в наукових джерелах пропонуються, по-перше, різні 

концепції адміністративного примусу, кожна з яких по-своєму розкриває його 

зміст, по-друге, різні критерії класифікації заходів адміністративного примусу, 

по-третє, різні підходи до визначення ознак адміністративного примусу. 

На підставі цього доведено, що заходи процесуального примусу є 

малодослідженим правовим явищем у науці адміністративного права: а) в 

наукових джерелах не піддається аналізу та критиці їх законодавче визначення 

як «процесуальних дій»; б) не розкривається їх зв’язок з іншими категоріями 

адміністративного права (наприклад, «адміністративні санкції», «заходи 

адміністративного примусу», «заходи примусу, які застосовуються 

адміністративним судом» тощо); в) відсутня аргументація щодо логічності та 

внутрішньої узгодженості системи заходів процесуального примусу.  

На підставі аналізу думок, представлених у науковій літературі, 

запропоновано визначення адміністративних санкцій, заходів 

адміністративного примусу та заходів процесуального примусу. 

Адміністративні санкції – це 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 та 

охороняють суспільні відносини. Заходи адміністративного примусу – це 

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 
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наслідникам надзвичайних ситуацій, а також для забезпечення провадження по 

адміністративній справі. Заходи процесуального примусу визначаються як 

передбачений нормами адміністративного процесуального права перелік 

заходів адміністративного примусу, які застосовуються адміністративним 

судом до учасників судового процесу з метою припинення їхньої протиправної 

поведінки, забезпечення виконання ними своїх процесуальних обов’язків, а 

також задля покарання учасника судового процесу за грубе порушення 

процесуальних норм з одночасним вихованням його у дусі поваги та 

дотримання вимог адміністративного процесуального законодавства. 

Ключові слова: адміністративні санкції, видалення із залу судового 

засідання, заходи адміністративного примусу, заходи процесуального примусу, 

попередження, привід, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, 

штраф. 

 

Лавренчук О.В. Меры процессуального принуждения в общей системе 

административных санкций. – 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, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию мер процессуального 

принуждения как вида административных санкций и мер административного 

принуждения. Установлено, что основными проблемами, которые мешают 

использовать термин «административная санкция» как на теоретическом, так и 

на практическом уровне, являются: 1) отсутствие комплексных научных 

трудов, которые бы предлагали научно обоснованную и внутренне 

согласованную систему санкций, предусмотренную нормами 

административного права; 2) безответственное использование в национальном 

законодательстве терминологии, которая продолжает создавать условия для 

бессистемного восприятия учеными, юристами, субъектами правоприменения и 

обычными гражданами понятия «административные санкции». Установлено, 

что в научных источниках предлагаются, во-первых, разные концепции 

административного принуждения, каждая из которых по-своему раскрывает его 

содержание, во-вторых, различные критерии классификации мер 

административного принуждения, в-третьих, различные подходы к 

определению признаков административного принуждения.  

Установлено, что при характеристике понятия «меры процессуального 

принуждения» в научных трудах и учебно-методической литературе берется за 

основу их законодательное определение. Представленный же в научных трудах 

анализ ограничивается только рассмотрением целей мер процессуального 

принуждения, характеристикой их видов и иногда анализом организационных 

особенностей их применения. Такие же вопросы, как сущность мер 

процессуального принуждения, их место в системе административных санкций 

и мер административного принуждения, отличие от мер процессуального 

обеспечения и взысканий, предусмотренных административно-деликтным 
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законодательством, обстоятельно не исследуются в доктрине 

административного права.  

В результате анализа мнений, представленных в научной литературе, 

предложено определение административных санкций, мер административного 

принуждения и мер процессуального принуждения. Административные 

санкции – это предусмотренные административным законодательством 

негативные последствия, которые, во-первых, применяются за нарушение 

требований диспозиции административно-правовой нормы, во-вторых, носят 

персонифицированный характер, в-третьих, при применении преследуют две 

основные цели – регулируют и охраняют общественные отношения. Меры 

административного принуждения – это предусмотренная нормами 

административного права система мер морального, материального и 

физического воздействия на сознание и поведение лица, которые, во-первых, 

применяются к лицам, совершившим либо совершающим противоправное 

деяние, с целью прекращения противоправного деяния, воспитания нарушителя 

и привлечения его к ответственности, во-вторых, применяются к 

законопослушным лицам в случаях, предусмотренных национальным 

законодательством, в целях предотвращения противоправных деяний и 

возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, а также с целью 

обеспечения производства по административному делу. Меры процессуального 

принуждения определяются в диссертации как предусмотренный нормами 

административного процессуального права перечень мер административного 

принуждения, применяемых административным судом к участникам судебного 

процесса с целью прекращения их противоправного поведения, обеспечения 

выполнения ими своих процессуальных обязанностей, а также для наказания 

участника судебного процесса за грубое нарушение процессуальных норм с 

одновременным воспитанием его в духе уважения и соблюдения требований 

административного процессуального законодательства.  

Доказано, что меры процессуального принуждения характеризуются 

следующими признаками: 1) являются одним из видов административных 

санкций и мер административного принуждения; 2) основанием их применения 

является совершение противоправного деяния, которое нарушает требования 

административного процессуального законодательства; 3) перечень таких мер 

является исчерпывающим, что вытекает из положений ч. 1 ст. 145 КАС 

Украины; 4) носят персонифицированный характер, то есть применяются 

административным судом только к участникам процесса, которые 

непосредственно нарушили требования процессуального законодательства; 

5) их применение сопровождается осуждением поведения нарушителя и 

ограничением его прав, личных благ, материальных или иных правовых 

интересов; 6) применение мер процессуального принуждения преследует 

следующие цели: а) воспитание участников судебного процесса; б) превенция 

подобных противоправных деяний в будущем; в) прекращение 

противоправного поведения участника судебного процесса; г) обеспечение 

производства по делу; д) привлечение нарушителя к ответственности.  
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На основании критического анализа классификаций, представленных в 

научной литературе, предложена следующая классификация мер 

административного принуждения. В зависимости от цели и оснований 

применения меры административного принуждения делятся на: 1) меры 

предупреждения; 2) меры пресечения; 3) меры воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним; 4) меры административной ответственности; 5) меры 

обеспечения административной процедуры; 6) меры обеспечения 

административного судопроизводства. Последние регламентируются нормами 

административного процессуального права, применяются исключительно 

административным судом с целью обеспечения административного 

судопроизводства, но в зависимости от оснований применения делятся на две 

группы: а) процессуально-обеспечительные меры, основанием применения 

которых является возникновение правовой ситуации, предусмотренной КАС 

Украины; б) меры процессуального принуждения, основанием применения 

которых является нарушение участником судебного процесса требований 

процессуального законодательства. Аргументировано мнение, что меры 

процессуального принуждения по основной их целевой направленности 

следует делить на три вида: 1) меры процессуального пресечения, основная 

цель применения которых – прекратить противоправные действия участника 

судебного процесса; 2) меры процессуальной принужденности к выполнению 

процессуальных обязанностей, основная цель применения которых – 

обеспечить выполнение процессуальных обязанностей, нарушение которых 

может негативно повлиять на обоснованность принятого судебного решения; 

3) меры процессуальной ответственности, основная цель применения которых – 

наказать участника судебного процесса за грубое нарушение требований 

административного процессуального законодательства и воспитать его в духе 

уважения и соблюдения требований национального законодательства. К общим 

особенностям применения мер процессуального принуждения относятся 

следующие: а) применяются на любой стадии административного 

судопроизводства; б) применяются судами первой, апелляционной и 

кассационной инстанций; в) могут применяться во всех формах 

административного судопроизводства, но с учетом специфики общего и 

упрощенного искового производства; г) процессуальным основанием 

применения меры принуждения является определение административного суда.  

Ключевые слова: административные санкции, временное изъятие 

доказательств для исследования судом, меры административного 

принуждения, меры процессуального принуждения, предупреждение, привод, 

удаление из зала судебного заседания, штраф. 
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The dissertation is devoted to the complex research of measures of procedural 

coercion as a type of administrative sanctions and measures of administrative 

coercion.  

It has been found that the main problems that prevent the use of the term 

“administrative sanction” both at the theoretical and practical levels are: 1) the lack of 

comprehensive research that would offer a scientifically sound and internally 

consistent system of sanctions, enshrined in the rules administrative law; 

2) irresponsible use of terminology in national legislation, which continues to create 

conditions for the unsystematic perception of the concept of “administrative 

sanctions” by scientists, lawyers, law enforcement agencies and ordinary citizens. It 

is identified that scientific sources offer, firstly, different concepts of administrative 

coercion, each of which in its own way reveals its content, secondly, different criteria 

for classifying measures of administrative coercion, and thirdly, different approaches 

to determining the signs of administrative coercion. 

On this basis, it is proved that the measures of procedural coercion are an 

understudied legal phenomenon in the science of administrative law: a) in scientific 

sources, their legislative definition as "procedural actions" cannot be analyzed and 

criticized; b) their connection with other categories of administrative law is not 

disclosed (for example, “administrative sanctions”, “measures of administrative 

coercion”, “coercive measures applied by an administrative court”, etc.); c) there is 

no reasoning regarding the logic and internal coherence of the system of measures of 

procedural coercion. 

Based on the analysis of opinions presented in the scientific literature, the 

definitions of administrative sanctions, measures of administrative coercion and 

measures of procedural coercion are proposed. Administrative sanctions are negative 

consequences provided by the administrative legislation, which, firstly, are applied 

for violation of the requirements of the disposition of administrative law, secondly, 

are personalized, thirdly, when applied, they pursue two main goals, namely to 

regulate and protect public relations. Measures of administrative coercion are a 

system of measures of moral, material and physical influence on the consciousness 

and behavior of a person provided by the norms of administrative law, which, first of 

all, are applied to persons who have committed or are committing an illegal act, to 

cease the illegal act, rehabilitation of a lawbreaker and bringing to responsibility, 

secondly, they are applied to law-abiding persons in cases provided for by national 

law, in order to prevent illegal acts and possible negative consequences of 

emergencies, as well as to ensure the proceedings in an administrative case. Measures 

of procedural coercion are defined as the list of measures of administrative coercion 

provided by the norms of administrative procedural law, which are applied by the 

administrative court to participants in court proceedings in order to stop their illegal 

behavior, in order to ensure their performance of their procedural duties. They are 

also used to punish a trial participant for flagrant violation of procedural rules with 

simultaneous education in respect and observance of the requirements of 

administrative procedural legislation. 
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Key words: administrative sanctions, compulsory attendance, fine, measures of 

administrative coercion, measures of procedural coercion, removal from the 

courtroom, temporary seizure of evidence for examination by the court, warning.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 23.08.2021. Формат 60x90/16. Папір офсетний. 

Друк цифровий. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 1055. 

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика» 

69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, оф. 414 

Телефони: +38 (048) 709-38-69, 

+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08 

E-mail: mailbox@helvetica.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 6424 від 04.10.2018 р. 


	Міністерство освіти і науки України
	ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

