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1. Поняття та мета адміністративних  стягнень 

Адміністративне стягнення — це форма реагування держави (її органів) на порушення тієї 

чи іншої адміністративно-правової норми, захід адміністративної відповідальності у вигляді 

застосування до правопорушника адміністративного примусу. 

Адміністративне стягнення — захід відповідальності, що застосовується з метою 

виховання особи, яка скоїла адміністративний проступок, а також попередження скоєння нових 

правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами (ст.23 КУпАП). 

Кожне адміністративне стягнення - це несприятливі юридичні наслідки, це покарання 

за шкоду, завдану проступком суспільним відносинам. 

Мету стягнення складають: покарання правопорушника, припинення протиправного 

вчинку, відновлення порушених правовідносин, виправлення правопорушника та попередження 

можливих з його боку нових проступків, а також відшкодування завданих проступком збитків. 

 Суть адміністративної відповідальності виявляється в накладенні адміністративних 

стягнень на осіб, які вчинили протиправні дії або бездіяльність. 

 Метою адміністративного стягнення, як зазначено в статті 23 КпАП, є виховання 

особи, яка вчинила адміністративний проступок, в дусі додержання законів, поваги до правил 

співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, 

так і іншими особами. 

Стаття 24 КпАП містить перелік адміністративних стягнень: попередження;  штраф;    

оплатне вилучення предмета;   конфіскація; позбавлення спеціального права;виправні роботи; 

адміністративний арешт. 

До іноземців та осіб без громадянства відповідно до частини четвертої ст. 24 КпАП та 

ст. 32 Закону України “Про правовий статус іноземців” може застосовуватися такий захід, як 

адміністративне видворення за межі України. 

2. Система адміністративних стягнень  

Що стосується поняття «система», то у Сучасному тлумачному словнику української мови 

він визначається як «порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та 

взаємним зв’язком частин чого-небудь; форма організації, будова чого-небудь (державних, 

політичних, господарських одиниць, установ та ін.); будова, структура, що становить 

єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин».  

Адміністративна відповідальність за діяння, які охоплюються поняттям «насильство в 

сім’ї», передбачена низкою норм КУпАП, серед яких одні належать до норм, як і встановлюють 

відповідальність виключно за насильство в сім’ї, інші – до норм, якими відповідальність 

встановлена за діяння, що за певних обставин можуть утворювати насильство в сім’ї. Стаття 

173-2 КУпАП «Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або 

непроходження корекційної програми» можна віднести до спеціальних норм, які передбачають 

адміністративну відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. Санкціями цієї статті 



передбачено накладення чотирьох видів стягнень – штраф, громадські роботи, виправні роботи 

та адміністративний арешт.  

Загальна система адміністративних стягнень наведена в ст. 24 КУпАП, де їх перелічено з 

урахуванням зростання суворості: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який 

став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністратив ного правопорушення; 

конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення 

адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); громадські 

роботи; виправні роботи; адміністративний арешт . 

 Особливістю системи адміністративних стягнень є те, що протиправні діяння 

передбачені рядом норм КУпАП, серед яких одні належать до норм, які встановлюють 

відповідальність виключно за певне діяння, інші – до норм, якими відповідальність встановлена 

за діяння, що за певних обставин можуть утворювати ці правопорушення.  

 

3. Штраф  

Штраф — це адміністративне стягнення грошового характеру, що накладають на громадян 

за адміністративні порушення (ст. 27 КпАП). Законодавством не встановлено граничного 

розміру штрафу. За необхідності посилення відповідальності за окремі види адміністративних 

правопорушень законодавчими актами України може бути встановлено значні розміри штрафу. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу» від 7 

лютого 1997 р. штрафи встановлюють у неоподаткованих мінімумах доходів громадян. КпАП 

України передбачає накладення штрафів лише на фізичних осіб.  

Штраф - найбільш поширений вид адміністративного стягнення майнового характеру. 

Він накладається на правопорушників в адміністративному або судовому порядку у випадках і 

межах, передбачених актами вищих органів державної влади і управління.  

Адміністративні штрафи можуть встановлюватись у відносно визначеному розмірі (при 

наявності верхньої межі), — наприклад, ст.2111 КУпАП; з визначенням верхнього та нижчого 

рівнів у випадках підвищеної адміністративної відповідальності — ст.173 КУпАП; у твердому 

розмірі, що визначає конкретний розмір штрафу.  

В адміністративному провадженні штраф застосовується виключно як грошове 

стягнення, хоча історії адміністративно-штрафної практики України відомі і інші його форми, 

наприклад, натуральний штраф (зерном, картоплею) в сільській місцевості. 

4.Адміністративний арешт. Видворення іноземців 

Адміністративний арешт (ст. 32 КпАП) установлюють і застосовують у виключних 

випадках і за окремі види адміністративних правопорушень строком до п'ятнадцяти діб. 

Призначають лише постановою районного (міського) суду (судді) в тому разі, якщо за 

обставинами справи, з урахуванням особи порушника, суддя прийде до висновку, що інших 

видів стягнення буде недостатньо. 



Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено застосування 

адміністративного арешту за незаконне придбання або зберігання наркотичних речовин у 

невеликій кількості (ч. 1 ст. 44 КпАП), дрібне хуліганство (ст. 173 КпАП), злісну непокору 

законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, народного дружинника, 

військовослужбовця чи за їх образу (ст. 185 КпАП) тощо. 

Адміністративний арешт - найсуворіший захід адміністративної відповідальності. Суть його 

полягає в короткочасному, до 15 діб (відповідно до Закону України «Про надзвичайний стан» за 

деякі злісні порушення режиму надзвичайного стану, у випадку його введення, 

адміністративний арешт може застосовуватися на строк до 30 діб), позбавленні волі 

правопорушника з можливим використанням його на фізичних роботах без оплати праці.  

Застосовується адміністративний арешт лише районним (міським) судом (суддею) і лише в 

тих випадках, коли за обставинами справи і з врахуванням особи порушника застосування 

інших заходів буде визнано недостатнім. У зв'язку з цим У законодавстві за жоден 

адміністративний проступок арешт не встановлено як єдиний захід стягнення. Завжди є 

можливість застосувати попередження, штраф або виправні роботи. 

  Застосування адміністративного арешту передбачено за найсерйозніші проступки, які 

межують зі злочинами (дрібне хуліганство, злісну непокору, прояв неповаги до суду тощо). 

  Адміністративний арешт не може застосовуватися до ряду осіб: до вагітних жінок, 

жінок, що мають дітей віком до 12 років, неповнолітніх, інвалідів І та II груп (ст. 32), а також до 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. 

 Постанова суду, що передбачає застосування адміністративного арешту, полягає в 

негайному надісланні двох копій постанови органу внутрішніх справ для виконання.  

Адміністративний арешт не тягне за собою звільнення з роботи, не розриває трудовий 

стаж. Цей вид стягнення не може застосовуватися до вагітних жінок, жінок, які мають дітей 

віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів І та II груп.  

Правовою основою щодо підств та порядку видворення за межі  іноземців та осіб без 

громадянства за межі України є: Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.24), 

Кодекс адміністративного судочинства України, Закони України: “Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства”, “Про імміграцію”, “Про безоплатну правову допомогу”, 

“Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, “Про протидію 

поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 

соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”, “Про протидію торгівлі людьми”, “Інструкцію про 

примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, 

затверджену спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації 

державної прикордонної служби України та Служби безпеки України” та інші нормативно-

правові акти. 

Адміністративні справи щодо примусового видворення суд розглядає у п’ятиденний 

строк з дня подання позовної заяви. Копії судових рішень у визначених адміністративних 

справах невідкладно видаються особам, які брали участь у справі. 

Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення його в пункт 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на 

території України (далі ПТПІ), документальне оформлення примусового видворення, подальше 



супроводження іноземця до пункту пропуску через державний кордон України чи до країни 

походження. 

Примусове видворення не може бути забезпечено за таких умов: 

 відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури його 

ідентифікації; 

 неодержання інформації з країни громадянської належності іноземця або країни 

походження особи без громадянства чи документів, необхідних для ідентифікації особи. 

Рішення суду про примусове видворення іноземця виконується органом або підрозділом, 

який його ініціював. Для здійснення контролю та охорони іноземців, стосовно яких прийнято 

рішення про примусове видворення за межі України, наказом відповідного органу 

призначається супровід, який супроводжує іноземця територією України до пункту пропуску 

через державний кордон, через який заплановано виїзд або до країни походження, чи третьої 

країни. 

Виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземця за позовом 

органу СБУ здійснюється територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС за 

територіальністю. 

Рішення органів ДМС, органів охорони державного кордону та органів СБУ про 

примусове повернення може бути оскаржено до суду. 

Оскарження рішень про примусове повернення або примусове видворення зупиняє їх дію, 

якщо іноземець оскаржив це рішення у встановленому законом порядку до суду - у межах 

строків, визначених частинами другою-четвертою статті 288 Кодексу адміністративного 

судочинства України, незалежно від того, чи суд у порядку забезпечення адміністративного 

позову відповідною ухвалою зупинив дію рішення суб’єкта владних повноважень або його 

окремих положень, що оскаржуються. 

Видворення за межі України використовують тільки стосовно іноземців у зв'язку з їх 

діями, що суперечать інтересам державної безпеки або забезпеченню громадського порядку, 

якщо це необхідно для охорони здоров'я й моралі населення, захисту прав і законних інтересів 

громадян України, в разі грубого порушення законодавства про правовий стан іноземців в 

Україні, митного, валютного та іншого чинного законодавства. 

У випадку ухилення від виконання рішення про видворення таку особу затримують і 

видворяють у примусовому порядку. 

 

Лекція №23 

з дисципліни Адміністративне право  

Спеціальність: 081 Право 
 

Тема: Накладення адміністративного стягнення 

 

План: 
1. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. 
2. Накладення адміністративного стягнення при вчиненні кількох адміністративних 

правопорушень. 
3. Строки накладення адміністративного стягнення та порядок їх обчислення. 
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4. Обов’язок відшкодування заподіної шкоди. 
 

 

Самостійна робота: 
1. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність. 
2. Обставивни, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. 
3. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана 

адміністративному стягненню.  
4. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення. 

 

1. Загальні правила накладення адміністративних стягнень 

Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення закріплено в 

гл.4 КпАП України. 

Накладення адміністративного стягнення - це важливий юридичний факт. З моменту його 

виникнення особа перебуває у стані притягнення до адміністративної відповідальності і 

повинна виконувати звернені до неї вимоги, які передбачені законодавцем. 

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим 

Кодексом та іншими законами України. 

Відповідно до ст.33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого 

правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що 

пом’якшують і обтяжують відповідальність, крім випадків накладення стягнення за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в 

автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних 

засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису). Особливості накладення стягнення 

при розгляді справ без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному 

режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, 

зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), встановлюються статтями 279-

1-279-

4 цього 

Кодексу. 

Особу порушника характеризують, перш за все, ознаки, властиві суб’єктові проступку 

(вік, стать, службовий, соціальний стан, протиправна поведінка в минулому тощо), а також 

поведінка в трудовому колективі і в побуті, ставлення до сім’ї, колег по роботі, навчанню тощо. 

Всі ці обставини має бути встановлено органом (посадовою особою), який розглядає справу, 

щоб мати повну уяву про особу порушника. 

Ступінь вини правопорушника залежить від форми вини, з якою вчинено проступок, а 

також від мотиву і мети його вчинення. Зрозуміло, що вчинення правопорушення умисно 

відрізняється від вчинення його з необережності. В першому випадку ступінь вини порушника 

вищий. Деякі правопорушення може бути вчинено тільки умисно. В цих випадках для 

визначення ступеню вини порушника має значення вид умислу – прямий чи непрямий. Якщо 

проступок вчинено з прямим умислом, то ступінь вини порушника може підвищити наявність 

корисливого або іншого низького мотиву. 

Майновий стан правопорушника також має бути враховано при застосуванні окремих 

адміністративних стягнень: штрафу, конфіскації, позбавлення спеціального права (наприклад, в 

разі застосування позбавлення права керування транспортним засобом щодо професійного 

водія), виправних робіт. При цьому враховується не тільки розмір заробітної плати особи, а й 
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всі інші види її прибутку, який підлягає оподаткуванню, а також наявність або відсутність у неї 

утриманців. 

2.Накладення адміністративного стягнення при вчиненні кількох адміністративних 

правопорушень 

До загальних належать також правила накладення адміністративних стягнень за вчинення 

кількох правопорушень. В ст.36 КпАП визначено, що в разі вчинення однією особою двох або 

більше адміністративних правопорушень стягнення накладається за кожен проступок окремо.  

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно 

розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах 

санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного 

стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених 

статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень. 

Відповідно до ч. І статті 36 цього Кодексу, при вчиненні однією особою двох або більше 

адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне 

правопорушення окремо. Вони не сумуються, не поглинають та не взаємозамінюють одне 

одного. 

3. Строки  накладення  адміністративних  стягнень та їх обчисленняі  

Для забезпечення законності застосування заходів впливу за адміністративні 

правопорушення дуже важливе чітке регулювання різних строків: давності притягнення до 

адміністративної відповідальності, погашення адміністративних стягнень, а також порядку 

обчислення строків стягнення. 

Обчислення строків адміністративного стягнення, як визначено в ст.37 КпАП, залежить від 

його виду. 

  Так, строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт – 

місяцями або днями, позбавлення спеціального права – роками, місяцями або днями. Перебіг 

строку адміністративного стягнення починається в той день (якщо він обчислюється 

місяцями і роками) або годину (якщо він обчислюється добами), в який винесено постанову про 

накладення стягнення. 

  В ст.38 КпАП встановлено строки, після закінчення яких виключається накладення 

адміністративних стягнень. В цих випадках, згідно з п.7 ст.247 КпАП не може бути розпочато 

провадження в справі, а розпочате підлягає закриттю.  

За загальним правилом адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, ніж 

через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці 

з дня його виявлення. Таким чином, для більшості правопорушень точкою відліку строку 

давності притягнення до адміністративної відповідальності є день вчинення правопорушення. 

При цьому день вчинення правопорушення в 2-місячний строк не включається. Строк спливає о 

24 годині останньої доби другого місяця. 

При триваючому правопорушенні початок перебігу давнісного строку визначається по-

іншому. Точкою відліку тут є момент виявлення проступку. Це пояснюється характером 



триваючих правопорушень. Вони вчиняються протягом більш-менш тривалого часу, 

характеризуються безперервним здійсненням єдиного діяння. До них може бути віднесено, 

наприклад, ухилення від прибуття за викликом в прокуратуру, зберігання наркотичних засобів 

в невеликих розмірах, проживання без паспорта тощо. 

4.Обов’язок відшкодування заподіної шкоди  

Відповідно до ст.40 КУпАП якщо у результаті вчинення адміністративного 

правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або 

організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради під 

час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має 

право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не 

перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя районного, районного у 

місті, міського чи міськрайонного суду — незалежно від розміру шкоди, крім випадків, 

передбачених частиною другою цієї статті. 

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має самостійний 

заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, 

суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов’язати 

своєю працею усунути її. 

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним 

правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства. 

Процесуальний статус потерпілої від адміністративного правопорушення особи як учас- 

ника адміністративно-деліктного провадження визначений у статті 269 КУпАП. Відповідно до 

цієї норми потерпілою визнається особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяна 

моральна, фізична або майнова шкода. Потерпілий вправі ознайомитися з матеріалами справи, 

заявляти клопотання, оскаржити постанову в справі про адміністративне правопорушення. 

Слід додати, що чинний КУпАП не містить положення про те, хто, коли і де (в якому акті) 

визнає конкретну особу потерпілою. За потерпілим не закріплено також право вимагати 

порушення провадження про адміністративний проступок, право подавати докази, право 

виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, право оскаржити 

процесуальні дії посадових осіб (крім винесеної постанови) тощо. Потерпілий може 

реалізувати деякі з цих прав, посилаючись на Конституцію України, численні закони і під- 

законні, особливо відомчі, нормативні акти.  

Також потерпілий може бути опитаний як свідок у відповідності зі статтею 272 

КУпАП.  

 


